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المقُرِّنجا!لةُ

الانكليزىللمستشرق"والعربالاسلام"لكتابدقيقةؤرجمةهذه

في،الكتابهذالاْنالقراءإلىتقديمهاعلى-رصنا،لاندورومالشهير

والحضارةالعربياريخفيعليهاوقعناالتيالمختصراتأنفس!من،اعتقادنا

اكبارأالكتابهذافينجدإننابل.الانصافالىوأدناها،الاسلامية

المستشرقين.ثار2معظمفينظيرهمايعرتجاثرهموإعبابأللعرب

الزجِمةهذهفيأغفلناأنناعلىههناننصانالعلميةالامانةوققتضينا

الحاضر!ال!ربيالعالممشكلات"وعنوانهالكتابمنالأخيرالفصل

ولأ!ا،فيهبَسَطهاالتيالنظروجهاتمنكئرنيالمؤلفمعلاختلافنا

الىحاجِةفيتزاللاشصويررهاالفضلذلكعاولالتيالحقبةاننرى

محهمر.نقاشموضعأحداثها-زالولاالدرسمنمزيد

تظهروهي،التفسيزيةالاضافاتبعضالكتابعلىادخلتوقد

لأغراضالحواش!بعضكماعقدت،(أمُعَففنبنمحصورةالمتنفي

أكثرأوبنجمةمسبوقةالهامشفيتظهرالحواشيوهذه.أيضأقسيرية

المؤلفوضعهاال!الحواثىأما.الم!ربوضعمنأضهاعلىنصمع

متسلسل.،رقمقيدتهافقدأصلا

البعلبكيمنبر

ا011ضاط01توبير
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!!بض

أيضأ،العربيدرسواولم،الاسلامَالغربيونالمؤلفونوررسلم

والعربالاسلامفأهميةذلكومع.بنبغيمماأكزالسخاءمنتَدْرفي

إلىالخاطفةُالنظرةحتىفيهتكفيعهدفينوكبدإلىنحناجفكادلا

انَرْبيالعالممستقبلارتباطمدىلأظهاراليوميةالصرفمنصيفة

الركموعلى.جميعأوالعروبةالاسلاممهد-الأدنىالثرقبمستقبل

نأفالواغ،4باحد!إلىالمدىبعيد"اليوميالادنىالصرقاثرانمن

،الخصوصعل(الهرببة)أوالاسلايةوالحضارة،العمومعلىالاسلام

الفلسفةمنابنداة-الفَرْبيةالحضارةإن.بكثيرأعظمبأهميةئمنعان

إلىكثيربشيءالحضارةلتلك!مدينة-والزراعةالطبالىوالرباضيات

مامهرفةلناتتملمإذا()النَرْبيةالأولىفهمعنمعهانعجزدرجة

.(يةال!رأوالاسلامية)با،خرى

أنبيد.هذاموضوعناتعالجممتازةكتببضعةَالانبهليزيةفيان

،العامالقارئالىبالنسبةبنبغيمماأكزمُهَبْالكتبهذهبعض

الىشاملكيرأو،ينبنيمماأكرموجزالآخربعضهاانحينفي

الىيهدفواانكرمن-يتوقونالذينالقراءاولثكبحاجاتوافحدْ

والعربآلاسلامعن!ورةاكتسابالى-الدراساتهذهفيالنخصمى
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بالفلسفةالمتصلةتلكمثلمنcةالعامالاسلاميةالشؤونإلى-طرقتُ

الامبراطوريةلُ!ثشكلواا!ربانمنالرغمعلىبأنهذلك.والعاوم

الرابطةالقوةَأمست،نالقر3لغةَ،العربيةانمنالرغموعلىالعربية

الرنيسينالحضارةظكممثليمنكئيرأفأن،الاسلاكللبةالحضارةفيالرربسبة

مسيحين،دائمأكانواالعرببعضفأن،هذاوإلى.ءربءيركانوا

اصطناعَفأن،ذلكومع.عربأكلهمالمسلمونيكنلمحينفي

interchangeableضانمتعاوشيئانوكأنهما!مسلم"و،عربي1تعهيرَيْ

عليه.غبارلاجائزأأ!رأالمواطنمنكةيرفييربدو

للقارىء،الأولالمقامفي،الكتابهذاوضعتقدوإذكنت

مناللغةبتلكالمكتوبةالمصادرأسقطتُفقدالعربيةيعرفلاالذى

الانكليزيةالكتبشيء،نلككلقبل،ينتظمالبتوهذا.المراجعثَنت

مدينةأورئيسيةجامعةأممافيالطلابفيمتناول!ممونأنينبةىالني

الأدفئ،الحدعلىمنهاالاقتصارتعمْدتفقدالحواء!أما.نفسهـافترم

المتصلةالكتبأكثرمناورشأوبواحدفصلكلذئلتُواكني

ونفعأ.فاثدة!بموضوعه

الأشكالار-ضيتُوههنا.العربيةوالمصطلحاتالاصماءرصمبقي

باللغةالموضوعةالكتبفياديرورةمنقَدْرأكبرلهاكُتبالتى

الانكلإزية.

لانل!وروم

وأنلأفركهةالاطد!ةالدراساتاشاذ

بكاليفور!االهادىءالميطجاسةفي

http://www.al-maktabeh.com



في،هذاكتابياوجْهأنيوالواغ.والوضوحالدقةت!وزهالا

خدمةَ،نفسهالولْتفيمستهدفأ،القراءهؤلاءأمثالالىالأولْ،المقام

يرشصونالذينالطلاباولثكفيأفكرلمأيضأوهنا.الجامعينالطلاب

الذيالطابىفيف!رتُمابقَدْرالموضوعهذافيللتضصضأنفسهم

كتابإلى،الهر)يةالدراساتفيعصمِهِعدممنالرغمعلى.،عتاج

ب!لينأخذتوهكذا.معأن2فيومُجْملاْالمراميقصِيبكون

بل،فحسبالسياسيالعلمأوالتاريخطلابمطالبَلا،الاعتبار

هـدحاولتولقد.أيظ،والفنوالعلمبالفلسفةشالمعفمطالبَ

جداولوهي.اظاصةالجداولببعضفصلكلبألحاقال!قيحإجات

وواضحةشاملةولكنهامو-زةفكرة،اللمحبم!فىد،القارئإلىمتقد

فيالمدروسةوالمصطلحات،وقاخوال،والتواريخ،الاسماءأهمعن

يسبقها.الذيالفصل

الموشكينطلابيرغبةعندنزولاَالكتابهذاتأليفباشرتلقد

الندريس.قاعةفيمحاضراتيعلىلمبنئةمادتهبعضوان،التخرجعلى

تشكيلهاوإعادةالمادةتلكتعديلفي،كبرةمساعدةساعدنيوانما

بها،يفيأنكتابأممافييُفْرَضالتيالمختلفةالكثيرةبالأغراضلنفي

العملمنكبربقسطنهضواالذينالعاياالصفوففيطلابيمننفر

،الكتاببهذاخليقةكانولعله.الأولىالفصولفيونجاصة،،الشاق"

البتة.النهارضياءررىلاأن،مساعدةمنإلى!أسدوهمالولا

ههـهـبافسنروبرتإلىخاصنحوعلىالشكرأزجيأنلىويطيب

الملسفة(فيدكتور)Wagnerواغنروروبرت،(الفلسفةفيدكتور)

.(الآابفي)ماجستيرRaleighرالاممطوادورد

العا!منالعربيةالا-زاءالتخصيصوجهعلىليدرسُهذاكتابيإن

بلدان،!مسلمةأنها،رغم،هيالتيالبلدانيشملولا،الاسلامي

حينإلا،أيرضأ،الحسابفيالعربغيرَأُدخِلولم.عربيةكير
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لأولا!صلا

لزسَوُليتَجْلىالعَىلإدُ

تَدزَوذلك،والخبالا!يقةمنمزبجالندبمالعربناريخ"ان

الخرافاتانوالواغحميعأ؟للشعوبالقدممةالنواريخبشملمفدمور

ا،تدمبن.العربنجرافاتراخشبهعنتتكثتفالقديمةالسكندينافية

.ا!فذَته"الذيالاتجاهفيالخرافاتهذهدءنكلىالمناخسامحدولفد

عمالقةاخلقالىوالجليدبالثلجأحتكاكهفي6الدافئالموثر"ادىفبينا

frost،الصفبع - insمنالعربعندالجنخُلِفتِ،السوبدبة

.دخانيشوبهالاخالصةنار

انها.سنةبالفي2دمنحلقانقبلالجنخلقاللهانالروابةونحدثنا

وثتناسل،وتتزوجتحتفهيذلكومع،منظورةغيركالنات

صدقبلتمزدتولكنها،صالحةكلهاالجنكانتالبدءوفي.وتموت

نظامتنبزانوحاولتالمسمتزالمرطدوجودهاعلىطويلبزمنآم

!مواحدوهو،ابلبىاكن!سبهذهالنمردعملبةوخلال.ا،شباء

13

http://www.al-maktabeh.com



العربي.العالمSatan!شيطان"وأسىعظماسلطانأ،الجنأشرار

إلىاللهملائكةانُوئقبعدَحتىذاكبسلطانهابليساحتفظولقد

.الدصيانقمع

.والمحيطاتالأنهارفيوأقامت،لهامثوئالخراثبمنالجنواتخذت

الرثيسيالجنمثوىأنبيد.والدراديرالاعاصرنيالةربرآهالقد

قائمأ،الجبلذلكوكان،قافجبليدعىالاسرارتكتنفهجبلاكان

الساطعةالجوهرةهذهانوالواغهاثلةزمردةعلى،العربخيالفِي

الخضابذلكالشمسأشعةعلىتخلع،أيضأالعربخيالفي،كانت

المناطقفوق،الأحيانمنمحهيرفي،يتجلىالذياللاَزَوَزْدي

الصحراوية.

السبعالسمواتمنأيأتلجانللجنأبرز،،يسوعميلادوقبل

وبعد،الأولىالثلاثالسموا!منأضرِج!الحينذللتومنذ.ششاء

واصلمت،ذلكومع.ياتالأضرالأربعَءلبهامَتْصُرعمدءولد

العربيفكان،تفعلأنجَهْدُهاوعهعَاماالسفلىاتسماءمنالدنوْالجن

"الأبوابعنوتبعدهجنيأفضوليأتطردالملاثكَةانقالشهابأرأىماإذا

،.باللاَلىءالمرضعة

الطبيعة،عبدوالقد.متعددةب!لهةيؤمنونالوثنيونالعرب!هوكان

،الئلاثاللهبنات)يو!رونوكانوا.والشياطبن،والملاثكة،والحجارة

علوكانت.أخاص!نوقيرأوالايمرِتةوالمحليةالقوميةالا!نامونحتاف

ت!فْزعَلإ)-":أخرىوبكلمة،بهاخاصلجامبالولاءتدينقبيلة

لاا.والضئكالشد"ةحالفياليه

ماأولنَبَعَتَْقدالعصريةه،هالةمذابحناتكونانوجائز

فيينزليزاللاحىروهناك.للحجارةالقدماءتقديسمننبَعَتْ

ينصقطالذيالحجِرهوذلكم.والتوقرالاحتراممنزلةَالعربططفؤاد

أبيضاَلأمربادئلونهكانوإنما.الجنةمن2دمإخراجلَدُنْالسماء
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كانحتى،2دمابنُ،شيثبناههيكلفيمَصُونأوكان،ناصعأ

منركأمتحتودفنهالهيكلخرتعرِم!سيل!البلادفيهاجتاحعهد

دةلينصأظل15رتالأسودا!2أنا)روايةوتحدثنا.والأنقاضالوحل

آيسماعيل.وليدهمامعالميصراءإلىهاص-رَزوجَهُاوراهيموخهَ-قى

الماسأالرملعلىطفلَهاالظم!َهدقاوقد،ها-رمددتيوموذات

قربنميرماءَينبوععندكشفالمحمومةبررفساتهفإذا،للراحة

علوساَعدالسماءمنهبطملاكَأانوبىُرو!.المفقودالأهر2مو

الشريف"شيث!بيتفياءاعادايمماعيلوان،المقدسالحجراسزداد

،اختصارفي،هيتالث.جِبْريلالملاثكةوكبرابراهمذلكفييعاونه

.الاسلامفيقداسة!الأكنرالبتتاء،1الكعبةقصة

مكانةطويلصدمنذلها،كانالكعبةتقومحيث،مكةانوالحقء

تتقدمالصحرِاءقوافل،شثتإذا،تخئلْ.العربيةاررياةفيبارزة

المدينيهذهتحو،واحةإلىواحةمن،الملتويةالأفيالعحَنرَونيدأ

الغبارمنمُحُبأ)ن!.الكيرةالقوافلطريقعلىالهامةالمحطاتاحدى

بحرَارةلتنقض!لاهبةشمسأوإن!.الرملمنبحزاموراكبيهاالنياقلتلفْ

الأفقإلىلترنونحتبةعيونأوان.المرهَةممتالئجارعلىتطاقلا

وان.العرببلادفيالحواضرأغنىبطلْعةشكتحلأنرجاةَالمتألق

إنجائهاعلىالحاضرةُتالثتقوىبأنالأملصدىانردد"مسفوعةحناجر

*والروجالجسدبلطمكةكانتلفد.ابلارفةالصصراءرباحمن

فتاحوان،جيدةوخمرةَطيبأطعامأيجدانالمرءميسورفيكانفههنا

،بانثييون"وهي،الكعبةزبارةُ-معدوداتدراهملقاء-له

pantheonكانوبيا.صما!وستينوخمسةثلاثمئةمنبأكثربزخر

له.صر!أاو!كلامتوضيعأأضتا.الأعلعلزيادةهومعتفينب!نما.

(المعرب)

.ابخاهذكضكلتصفوهي،"المكمب"الرب!ةفيتعق"امبة"لفظةانا
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بةوالعصلصلنصعإن!ةكانت،ايهيديت!بادلالهنديةوالنوابلالرومانيالذب

.العقولتنبادلوالوثنبةوالمجوسبة

بلا-العيربفَيءًالسائدالدينهينتالوجماشيةانمنالركمسعلى،

علىكرببةتكنلمأسمىواحد71بوجودالقاللةالفكرةفانالقديمة

الصابئةواقربالوحدانية،طبعأوالنصارىاليهودقالفقد.العرب

الآلهةصافارمنعددكه!رِمنجعلواولكنهم،واحدأ11!أثمةبان

هوثر4واد،أزمُردهوْخَيْربالهالمجومى.+كنلهثركاء

أ!لمنمخومو!ولعليناضلمينالالهذينمنكلوكان.أهرممان

لكيبفعلهانالمجوصيعلىبنعئنكانماوكل.العالمعلىالسبطرة

نحلوقاتمننحلرقأكاناهريمانبانبؤمنأنهوالوحدانيةمعبنسجم

كانالانتقالهذاانفيريبمنوليس.عليهقمردأمخلوقأ،ايىبزد

عندبهالفيامالوثنيينوالرومانالاغريقعلىتعئنالذيذلكمنأيسر

".النصرانيةاعنناصم

أقوىوكان،الرزْاقهو،كانؤآاسمه4ادمكهفيوكان

لحظاتفيمكيكلالبهيَفْزعَالذيوالاله،جميعأالمحاليةالألهة

منعزلا"الهأ،كله-بروتهبرغم،كان،الله)ولكن.الشدة

اننزعفدكان.محمدزمنفيلهقدتمتكانتالغلبةأنقصيأ.بيد

ثانريأمركرأيحنلظلأنهمنالركمعلالفمرالأهةمنالكعبةعلىالسيَادة

:السلطانذواتالثلاثوالالاهاتالقَبَليةا،صنامنحتافِالىبانسية

والعُزئي،6الآلهةامواللات6والفَدَ!الفضاءالاهةِ،منتاة

.(فينوس)الزهرةالسماويالكوكباص!ورةفييعبدونهاوكانواأ

طربقفمن.العربالىعدبدةاشارات،المفدمىالكناب)فيإن

.اليهودالبهبننسبالذينفسها،علىالجدالىالعرببنتسبإصماعيل

لصلبأ،كانوألوب.ة2لاوالراسبىلرج!صلىيخبرافىلقين!شوكل
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بل،فحسبهذاليس.عربأشيوخأكانواربماميااالنبي،"ملوكو

منبدوأكانواالنجمتبعواالأين"الثرقمنالوافديناطكماء"لعل

.فارسمنمجوسألاال!رريةالصرراء

عامأاربعنتوقفتقدال!بريةالقبائلكانتم.ق.1255عاموفي*

عنالروايةوتتحدث.فلسطلينإلىمصرمنهبمرغافيوالنفودسيناءفي

باهو،يدعىقاسيأ!رراويأهَأالتعبدكانتعربيةامرأةمنموسىزواج

موصىالعربيةا،رأةوهدت.بعدمافي،"يهْوَةالذيُدعي4الااوهو

التيالاحداثمنسلسلةًاوجدتتدبذلكولعلها،ال!هاسببلإلى

بمموالاسلامواليهودبةالمسيحيةبينما!ربط

نابادتراض"الساميدالفظاشتُق،أولادْوحأكبر،سامومن

العلمي،المصطلحفي،"الساميئ9و.منهمتحذرةالساميةالشعوب

الاشورية،البابليةاللغاتولعل.ساميةلغةيتكممنكلعلىيطلق

منكلهاتنبثقوالعربية،والحبشية،والعبرية،والآرامية،والفينيقية

وطقوسها،الاجماعيةالشعوبهذهمؤسساتأنوالواغ.مشزكلسان

وجوهعننت!فالجسديةوخصانصها،السيكولوجيةوسمانها،الدبنية

يبتعدكثيرأانغرمن،يفزضانالمرءميسورفيولعل.مذهلةشبه

اخالية،الغصورفي،شكلواالأول!ناسلافهاان،المنطقجادةعن

.واحدأمكانأواحتلوا،واحذةلغةوتكلموا،واحدةجماعة!

وببنا.عديدةسامبةلهجابالقديمةِال!رببلادِشعوبئنكلمتلفدول

اميين.الصحراءعربظل!كتوبةلغاتوالجنوبالشماللعربكان

بذلك،مبكرةعودفي،تمتعتالجنوبلغاتأنالظنوأغب

انحطتإنماولكنْ،الراقيةالحضارةمععادةيتداعىالذيالاعتبار

اخيرأاكتسبتوحتى،ا!الشمالنمتحنىالحضارةهذه

محمد،النبيلغةكانتاللغةهذهانذلك(عالميةة+

عندالوحيدالئقافيالمالرأسيمثلللكلامالشعريالا!طناعوكان
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ات!مع.في!رموقِأء!كزأ-يجتابرنهاش!برافيوكان،القدممةال!ربيةالقبيلة

كلماتِه.الشاءرباصلماررهن"القه!يلةلدرأنتحسَبونالقومكانلمد

وكَان.وءؤرخ!مالحكيموكااهنهـموه!صاءَهمرب!دالمجمةهوكانلقد

لقبي!ء4-كفلوأنالعدؤيى"يىف--فُلأناللاذعةحملاتهصيسورفي

نأمم!نالولىيةالقبائلفيوُجدالوحدةحسمنقَد؟روأهـاالنصر

التثمعر؟فيعنهاعُثركَا!الانةإلىفيهالفضلبُرَد!

الننافسأدىوبينا.قبيلتهبجودالتةفاَقطالصربيالشاعرمملولم

ضرورةالمساةرفِرىكانالقبائل!شالحربنشوبإلىوالعشبالماءعلى

الاسواقفياحتراممنيستحقهبمايجظىالشاءروكان.المقفرةأرضهفي

وفي.وعرضهاالعرببلادطولفيتقامكانتالتيالعديدةالمحلية

لكيتعئقالفضلىالقصاثدكانتوغرهاوعكماظ،وهَجرَ،هعُمان

بالذاتالاسواقهذه.وفييقرأوهالكينقللم)نكلهمالناس/راها

وتؤكديائذْكَىالقبائلبنالسياسيةا!لافاتكانت

.العرببلادفي!نادرة،بزالولا،للصَرثالقابلةالاراضيكانت8

الأولالمقامفيكانلقد.لازراعةمؤفلكرالعرفيكانهناومن

البشريةاروياة!كئفممثلالصحراءبدوفيالطوالواغ.وقا-رأراعيأ

القفارعبروجههعلىيهيميكنلمإنه.الافضلالوجهعلىلبيئتهاوفقأ

ونما.لبتحيمالقطعانِهِالعشبدلتمسكانولكنه،الصحراوية

المجتمعفيالاساسيةالوحدةوهي،العشر!ت!عُمِرتولقد

يومحققائمةَتزالولا،كلهالاءبراطوريةعهدخلال،البدوي

رئيسيا،،العادةفي،هومرةالعثفيالأرشدوال!ضو.هذاالناس

.ْ.القسلةَتتأفط.لهالولاءيمنيقس!ونالِع!ثبيرةأةرادوجميع محموعهس.-
مجل!يختارهإنماا!غ،،العربنالقَبلي+والزعيم.العشائرمن

المرل!().ظاهرتصحفوهو،فتضحيفبفتحأنعَهالأصلفي.
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منهم.ضصيبتفويضبىٍسلطتهيمارسفهو،العثاؤرزعماءمؤ)ف-من

المجتمعكانواذ.حاكمأشهأكثرالبنلذاتومُصْلِححكَمٌانه

علفأنفثن13ترادأأةمنهمويجعلجقيعأالنَاسبنبؤيالصحراوي

.للند+الند-موقفشيخهمنيةتعربي

فيالفيودانعداممنأساسعلى.حريتهالصرراءعربيرىلقد

منلنفسهاثثارأالسيفإلىوفْزعالمحاربكان.الشخصيةالثؤون

والسنأأبال!ثنالع!ن"عدالةتادتماو!يرأ.أذئبهيُهزلمنكل

تواتِالآحيانبعضفيعُثِرتداميةضغاننإلىا!بالسن

*وسنرات

وأسوأ.مشروطكرولاةاعضاءَهاتقتضيالعربيةالقباثلوكانت،لم

خسارةوهي،القبليانتسابهخسارةالصبمراءبهربيانُيلميمكنما

وفي.كاملاTنَبذإياهونبذهالهعثليرتهمقاطعةالىتُفضيكانت

الأوحد.الخلاصسبيلَهوأخرىقبيلةإلىانتسابهيكونالحالهذهمثل

البنْيةانبيد.البدوبينمكانٌالوراثيةوالمراتبللحقوقيكنولم

فيامعانأَالاكزالعصورفي-ى،والمدينةم!ةفينطورتالقَبَلية

ارستوقراطية.حكومةإلى،القِدَم

هوالجملوكان.الرئيسيْالبدويغذاءَهماوالابنالتمروكان

لهاالبهيمةهذهسىوالتيالمنعددةالاغراضانوالحق.حيانهقِوام

ولقد.أبضأوبالطعامالنقلبوسيلةالجملزؤدهفقد.مُذهلةكانت

ومرخلا،دواءبولهمنواتخذ،وملابسخيامأوبرهمناتخذ

الشمس.أذىيقي!هاللبشرةوضسولاَ،للش!ر

منمتناثرةنتفءيريكتشفلمالعادئاتعلمإن+
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..ونيوليثية.باليوليثيةقليلةمواغوهناك.القديمةا)مرببلادآثار

بقاياوبعضُ.القدمالحبريالعمرفيآهلةكانتالبلادبأن-ؤذن

بثلاثالأقلغلىتوحيالتاريخقبلماإلىالراقيةالبشريةالهياكل

Armenoidبالارشيةوشبيهة،Negroidزِنجانثة:سرقيةسلالات

ة4ءول.terraneanومتوشطيةَ

القولأما.للسامبنموطنأالعرب-زيرةشبهمنيجعلونوالمؤرخون3

وهي،الدليليُعوزهافدعوىالديارتالثالىهاجرتمتمدنةشوبأبأن

وليس.العالمتاريخفيالعامالثقافاتمُتحَجحَهمعمتعارضةالعمومعلى

الحباةمنأوالفطعانرعابةالىالزراعةحياةَمنالارتدادتؤيدبيئةثمة

عكسعلى،نةترضانالمعقوللمنانهبل.البدويةالحياةإلىالحضرية

عددئضخممندماالعرببلادمنهاجرواالبُداةالساميينان،ذلك

برهانأتنهضلوثاثقالواغفيلديناوإن.نادرأالطعاموأسىالسكاذ،

عاممنابتداء،العرببلادمنالهجرابئهذهمنعددانطلاقعل

ممرشبفيسامئةجماعةاندغمتالسنةتلكفي.الميلادقبل0035

لكيالسومريةالرافدينبلادحضارةَأخرىجماعةوكمرتْ،الحامن

رليسية.أخرىجرة"حملتعامألفوبعد،مأخر!ربابانينعطينا

التاريخفينيقييهمهؤلاءوكان.سوريةإلىالعرببلادمنالامورين

هجرةحملتم.ق.0012وعام0015عامب!نماوفي.الاغريقي

،الصحراءشعوبوامتزجث.بدمشقالمحيطةالمنآطقالىالآرافي!نثالئة

وسورية،وفلسطنفينيقيةفي،وآرامينوعبرانينكنقانيينبو!م

.*"الأ!قيةالديارتلكبشعوب

قبلماالىالعرببةالجزيرةبشبهمصراهمامنَرُدأنمبسورناوفي

الجنودمن"مفرزةاستهئثم.ق.0003عامففي.سنةآلافخمسة

0Palaeolithic(المرب).القديماالعافيالاولالحبريالمعرالىنبة

(الم!رى).الفديماالعاؤا،خبراطبريالعمرالىنت*eoءفطهفا..
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.()1،دينةيربفيوالفيروزالنحاسعنبحثأتعدينيةأعمالاالمصرين

قحإلىبابلعلىالكبيرالاسكندوشنْهاحربية"حملةأفضتولقد

مصر،فيخلفاؤهوشجع.الخارةوجهفيالجزبرةشبهأبواب

المثواطىءلىفاريةءرافىوانشأوا،الأحمرالبررفيالتجارةَ،البطالسة

*إ.العربيةالجزيرةشبهوشواطىالافريقية

نقعال!تلكهيالأياملناحفظتهاالعربإلىثابتةإشارةوأول

أنهيحدئناالذي،الاشوري(الملك1،الثالثلشلمناصرنقشفيعابها

عام،العرفي،Gindibuجندبجمالمنجملالفأصَر

net.فيازدهرتالحضاراتانفيري!ثثمةيكونلاويكادم.ق

حيثالجنوبفيونجا!ة،بكضمرالعهدذلكقبلالعرببةرةالجزشبه

العرببلاد"جعلهعلىملآئمامطاروهطولس!فمناخ"تعاونَ

Arabia!فبلكسآَرابببا9أو،أالسعبدة Felixالرومانعند.

الرملمنحبابأ-فاصلاخطأالمقفرةالوسطىالصحراءنهضتولقد

.ْوافيوبالثطلثقافنيبينمُسْدَلا

نأالظنوأغلب.أصماءاربعةالجنوبيةالشعوبمناليناانتهتوانما

والقَطَبازثونالسبئيونينلوهم،كلهاالجماعاتهذهأقدمكانواالمَعينين

نأوالحقْ.شهرة!أعظمهمكانواالسبئينولكن.يونوالحًصئرَمَو

السياسي.التنظيممنرفيعةمنزلةعنتكثمت،سبا،الرئبسيةمدبنتهم

بُعوزهاكانولكنْ،قويةارسنوقراطيةأمَرانشاتهاُمملكةكانتفههنا

طفالايىطوريةُسبأملكةُ-كونانوجائز.منينةءركزيةارةاد

بوسيفوساليهوديالمؤرخانمنا)ركمعلى،هناكمنطَلَعَتْ

اةريقيةفيسبأوجودالىيشير(م..ب37عامالمولود)"!ط?ههلى

إورشليمفيالحكيمسليمانَزارتانهاووروى.وَ!اهيتكونتدالتي

بالعادىليسصتيعوهو،2الحاشيةورجالالجندمنكاملةبطانةِمع

.27الورة،الكريمالنر2ن2
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.فنادقفيهتكنولممعئدةطرقفبهتكنلمعهدفيباليسرولا

يدؤِنلمفالتاريخ،الجنوبيةالحضاراتتلكمصيرنجهلأنناوالحق

الغربيافيوبشعوبيدْعونالكلاسيكيونوالكتاب.انحلالهاقصةلنا

بعمنهازشدالتيالعصرذلكلثقافاتجامعٌاصم"وهو،!حمْبَرين)

اليمنكانتم.ب.035عامو-والى.وثيقةوظالآخربَ!ضهاالى

عاء،مما،اطبثمةةرضتقد.حبشمتش!نمستعمرأمستاقدوح!كر

الوطف!نثوراتانوالواغ.متقلقلةشيطرةَ،وفيفعاممنتيطواَل

نيعجلتالصاعدةبرليزنطةقوةوأن،الحبشةسلطانأضعفتالمتكررة

وحمل،الحبشةإلىالنصراةيةالبهيننطيةُالكتاثبوحملت.سقوطها

قدمكرة"الدينوأدمى.العرببلادبخوبإلىالنصرانيةالأحباش

كثيرينأ-باعأاليهوديةواكتسبت.الجنوبيالملعبهذافي،سياسية

تَهِميادعلىاديايصيةالضقمةمن2بداذلكوكان،الشعبأؤرافىمن

.الجذورعميقدينيإيمانأيمامنبدافعكانمماأكزالنصارى

وكانت،الجنوبفيذلثقبلقامتقداليهوديةالمستعمراتكانت

كانتأنهابيد.الدعائمموطدةَ،الحبشيالغزوعند،أمستقد

بعدإلاالح!ومةعلىكبمرخطرأئتشكلولم،عَدَديأ،ضعيفة

نأللمرءمعهبوزحدأالعِطتممن،لغتقؤتهاإنثم.النصرانيةمجيء

اننقامأصُيرتربماوالاْخيرةالمخفقةالحبشيةالعسكريةالحملةانبفزض

السلطانتحطيموابتغاء،النصارىالسكانمعاملةأساءواالذينالبهودمن

بمالمنطقةفياليهودي

السيطرةَ،ةارسلمي،ثازيةعالميةقوةٌيتْتهدْذلكغضونوفي

بعدالرابعالقرنوفي.عظيمبحطرالهرببلادجنوبفيالبزنطية

اتجاهفينفوذهمبسطواقدوكانوا،عُماناحتلواقدالفرسالميلادكان

القرونفيكلهابلا"اتعربتاريخأنوالحق.عُسْرماغرفيالغرب

الشرقبينالصراعتصةهومحمدظهورسبقتالتىالأولمنالقليلة
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بينءامخمسمئةدامالذيالةزاع:ودزنطةفارسبين،وال!رب

هذا؟رأوعان.بينهمافاصلاحدأالقَزْمةالعرببلادقامتجبارَيْن

الكاملأ؟رُهُاسنُثئ!رحن،علىاسكوبفي،نسبيأ،ضئيلا!المراع

*هـكا!طء،4،9أ-ا-فىة!دولةً"الدوكينكلتاارشأتحيثالثمالفي

وُئقتفارسولا،!يزنطةسَدَفُ،رومةفلا.العربيةالاراضيفي

فيءفهماَوكانتْكل،الةراتءجمرمتطاولنا-حبتسرثالقبامالى

عنهاوتدرأأراضيهاسلامهَز!ون،ءكا!؟،دافعة"الىحاجة

والفينة.الفينةبنءليهايشتونهاالبدوبهانلصيالفزوات

مدينةأول،الاْردنشرقمنالأكلفيوكانوا،ا%باطوأ،

عاصمتهمسيطرتالهلينيالعصرمنةةشوطوال.الثطلفيحَضريةعربية

بلغتمنو،الجنوبلثطلوشالقوافل،علىطريقا،لصلزاءاوهـلعْأ

تاربخوأول.ال!ربيشيرالتاريخفةبَرِدُذكرهاجعلشاوأالشهرة

قامهبمومٌصُدعندمام.ق.312عامهواكبْطيالتاربخفيثابت

نتوكا03رلاس!نداضلفاءأحد،Antigonusسنوزلنيغو2به

رةيعةدرجةعنوتتكثئف،اكيعةبحصوضانزهوذلكقُبَيلسلع

وهياكل،واسعرفيؤخلام،التعهبرجازإذا،يرؤكدهاالحضارةمن

عظيم.بجماذينمازوخزف،الضلْدالصررفيمنحوتةمَ!بة

تفظء،-وهرهافيعربيةحىظرةالنبْطيةالحضارةكانتلقد

منرومةكنروتهاكانءاورغمال!ربيولسانهاالقَباية!صائصها

الوصايةظلفيسَلعازدهرتونيفعاتممنةوطوال.وثيقارتباط

الفرسدتحبعدالشمالاقياهفيافرفتالتبرةطرقولكن.الرومانية

للتجارةكحاميةالنافعةصفتهاسلعْفقدتو!ممذا،الرافدينبلاد

براطوريةالاكلنيسلعأدْمرتَللميلادُالثانيالقرنوفي.الرومازية

Provinciaاَلعربيةالمقاطعةاباصمتُ!رففأصبحت،الرومانية Arabian.

.7-6صوالأربموناثامنالفصل،اثانيالكتاب،ديودوروس3
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بضعالشامبادبةفيواحةقرباؤشأتهامدينةوهيتَدئُرو!هض!ق

التَدْمُريونوكان.الجديدةالئماليةالتجارةطريقعلى-عربيةقبائل

رومة،بسيادة،الميلادىالناربخمنمبكرةةترةفي،اءترفواقد

اتسعتو-!ن.البقاءعلىنعينهاماليةمساعدةمنهاتلقئؤاقدوكانوا

انفوذمنماتَدْرأذلكخلالوحققوا،المدينةتجارأ+رىالتجارة

زعيمنعيينعنوفارسرومةبرهننشبتحرفيوأسفرت.السياسي

وشالوسوريةممرفيالرومانياطورللاكلبرنائبأ(ئنةأذأُتَدْمُرفي

أرملته،اتخذتأذينْةوفاةُوعند.أيضأإرمينيةفيوربماالعر!بلاد

حَسبتوإذ.الروماْيةالسبطرةونحذت"ا

الرومَانَسادةَطَانجَسَتْوإذالمنعزَلةالصرراويةمنطقتهافي2منة!أنها

مشارفالىالندمريةالرايةَحملتعدوانيةثورةأعلنتففد،تُؤتهم

وتد،اورليانوس،الرومانيالامبراطورمنكانفما.نقريبأبيزنطة

ودترتواتهحشدأنالا،أراضِيهُدُالمتهدالخطرُهذاسباتهمنايقظه

إلىومِئقَتْ،زنوبياوأصت.الضاريةالمعاركمنسلسلةفيتدمر

إلىفُد!تذهبمنبسَلاسلمصدة!الشوارعاجتازتحيثرومة

ولكنِالقصبرةُ،ند!رسيطرةُانهتوهكذا.الظاةرالامبراطوركلركبة

الأوسط.المثرقمنجزءكبيرعلى،المذهلة

جنوبية،ءربيةتبيلةأخذتللغروبتجنحئدمرشمسكانتوفيما

الغساسنة،وأشس.ث!الاطريقهاتشق،اليمنيةقحطانقبيلةهي

!.العمريةدمشقموغقربعلكة،القبيلةتلكمنةرعأوكانوا

دولة)بوصفهموالزوةالقوةمنشأوابلغواالرومانيةالسيطرةظل

عاموفي.حكامهمنصيرإنيِةَواعننقوا،ءعد!طstate،حاجزة

مملكةالقروكأاللخمب!تالثمنآخرفرعأعسىم.ب.591

)دولةالحيرةمن!ساتخذتوبينا.القديمةبابلخرائبقربا!يرة
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،،الزرادشتية9سياسةمنبسببوثنينسكانهامنكئيرظل،حاجزة

Zoroastrianismذاتعناصرفأنذلكومعالتبشبريةغرالفارسية

.نساطرة!مسيحيينأ!وْااللخميينود!نخطر

أضعَفَتهمابعدأن،وفارسبيزنطةخفضتللميلادالسادسالقرنوفي

فاذا،والحرةلغسانالماليةمساعداتهما،الصراعمنقرونوأغكتهما

الآمبراطوربتاناصطنعتوصش.الدولتنبهازلنبُلم!السريعبالان!ل

،ترىفراغابينهمانشاالاقتضادسياسةوالفارسيةإبيزنطيةا

.powervacuumالعربوعاد.عاممئةيستمرأنلهرِقُد

لى.الأوالبدانيةَخهميىير

شبهطولفيغُرِ!ستقدالوحدانيةبذرةكانتذلكغضونوفي

الأتباعبعضك!ب!بتقداليهوديةكانت.وعرضهاالعربيةالجزدرة

إلىاليمنمنملموسأالبزنطيالنفوذوكان،والجنوبالشمالفي

الوثنينمعالدينيةالفكراتِواليهودالنصارىالتجاروتبادل.سورية

المذنبنصاعدبنفوذمكةوتمتعت.القوافلطرقطولعلىال!رب

النفوذبتعاظتمدمْظم،الكعبةرلت،،هـاللهمنزلةوكانت،العربية

ديني.إحياءبحيركةللقبامآنقدالاوانكان.المكي

كاناطبشةلأكلليرزاثباليمنفيصَكَمَالمُطنلبعبدحياةوضلال

قوةفياندءهذاالمسيحيالمالثناثبالكفَانوفي.أبْبرَهةاسمه

الرعبالحبشيةالقوةمعكانفيلٌوأوخ.الكعبةتدميرءستهدفأضخمة

الله.حمَايةفيالكحبةرارعين،التلالإلىف!زعوا،ال!ربفثدةtفي

فيولل.الدولةللطانانلافعالأرحدفارصد!هووكان،الناربعادةكولدين،

الش.عادةالالدينهذاأصلإرجاعالاسكان
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ه.الدمارمنمكةوأنقذالغازيالجيشأهالثطاعونأانثم

،الرسول،محمدولدذاك،الفيلعام!فيأنهالروايةوعبرنا

ائطتِب.عبدبناللهعبدهووالدهوكان

قِراءَات!مارة

ا-صق،!لبك.:

(11e1نيويورك)

"بلر!:اردوا،علهة-2

"الرب"ناريخ

TheAr!!ء

the ArabsلمهرمHisto

1(.,001)باليو

02رقم)الفهل.سرةتحدث5 e)الطيرعنجماعةرمتهادتاقحبارةعننالقر2من

،ابلدريداهالواقعقكانالطاعونأنيخ!نونثونالمطوالمررخون.يالنزاةالزبمة،بفاع

.التر2نأيهااضارالقبالحبارةالداهذ!ثوريثبونو

فيبروتفيونثرجرجيوادواردجبورجبراكلالاسناذانلر!ةالنقلهرقد.

(المعرب)..!نجز
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النالثى

ق.ل.

0092-0002

ق.ل.

ضدْوَل!زوثولوجيى

الاسلامقبلالعربلبلاد

فيالاحداثأهم

العربيالعالم

الاحداثأهم

العالمبة

ضهمنساميةهجرةاول

الىالربيةابزيرة

الفرينبينماوبلادعصر

(مق.0035)

اثانبةالكبرىالا!ةالهجرة

الىالعربجزبرةشهمن

r(.00،32)يةسور

27

ضهةشةفيتقويماعطناع

فييومأ653منمزلفة

2781-،1،2)مصر

.(م..ق

يثربفيممريةستحرةانثاء

الخاس(لاسنراجالمدية)

(م.ق0003)وزوالنير

وممرالمليامصريوحد!نا

واحدةمملكةفيالفل

(..0024,- r)ق.م
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بخباوا

0091-005

ق.م.

فيالاحداثأهم

العربيالعالم

شهمناثالثةالايةافبرة

لاالربيةابدلهرة

لدثقالمباورةالمناطق

(مق.0015)

بطعرامرأةمنيتزوجموصى

(م.ق1255)

الميخةالمملكتىدعائمتوطد

بلادجنوبفيوالبنهة

(ق.م0001)الرب

YA

الإحلىاثأهم

العالمبة

نكورعووضنرعضوفو

الجزةاهرامينشون

(0025-00rtق.م)

سلالاتمعافربطقنوصبد

،كنوصس"فيصاكمة

0002)"نهتوس5و

.(م.ق

(اخناترن)الرابمانوفيى

لعااواصدأآمأايتصور

1358-1375)كله

.(م.ق

طروادةيدسوناكاخونا

(AOاق.ما)

أشورعرضيرنتيظمانعر

(مق.985)

عصر.اصباركنجمسطوع

الافريقبلادذهويروس

.م(قي.008)

،رومولوصبدءصكم

مامحل،رومانيم!اول

(في.م)753الروا!ةننول

ا،ضود!الرضيرتتيصرجر2ن

.(م.ق)م966ببزنطةاننا!

.(مق.006)ائغا!ور

،'Aصدولى6نجوخلأنصر

دونومحولالممر!ن!هزم

منالادنىثرقلتحهم

(.مق.506جد*)
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بخلتاوا

ق.م-005

ب.م.001

ب.م.001

993ال

فيالاحداثألمم

الربيالمالم

داقواصد،نتهنونوص2

هبومألن،ا،عندر

سلعمددنةملنحفقأ

الرية!ابزاء)

(.ق.م)312

ولابةنصبح(اءابز)سلع

.م(.ب01)5روماني

يي،الرتممرأمير،أذية

علوبتولىالفرسيهزم

فهرين!مايلاد

-rب.026)آئمبر2

92

الاحلىاثأهم

العالمبة

ل!،انوصفيد؟نايكل

ا-لى،المدائنمنمفربة

يبدأ،ُال!ديمالعالماعاجيب

.(مق.،،5)انثانهفي

525)ممركحونالفرض

905)رومةجمهوربةتأش

.(مق.

النرص.ثيرموبا"صلة

م(.ق،08)ائهنايدمرون

يحتلم!رالمقدونيالاتر

مدينهيثىءومصر

(مق.332)يةالامحندر

218)ايهلبمجتازهنهبعل

6،1)نرطاجةطمررومة

نأتحاولألابعةكليوباتر؟

فيهلنهعةملكعة!لةتنثيء

(.ق.م03)7(-ممر

5851-)!ا!نرنةنحر

دولةنمثيءالأولأردضير

نارصفيتويةمركزية

(.مب.2260،2-)

ن!فييديوقبنهانوس

الرومانعةاطوربةالابر

.(م.لي284)
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بخالار

..،ب.م-

627

الاحداثأهمفيالإحداثأهم

العالمبةالعربيالعالم

قوكااوجتبئالفارصيةالدولة،زنوبيا.تدمرضورو

-)903الثانيسابورع!دفي،الثرق"المربيةملكة!

.(مب.937مكبلةروعةالتحمل

توجدالامبراطرريةبعيدتطظين.(!.ب272)بالاصفاد

337-32،)مانيةوالروحميرالهمنتتعمرالحثة

.(م.ب.(مب.035)

انفاضعلنبنىالفسطظبنبة

033)القديمةبيزنطة

.(مب.

وا"صلع"يفتحونالفرس

.م(ب054)اءابئ

الاكلاهيعاودونالرومان

(مب.055)صلعط

الأحباضمنيطردونالفرس

بلاد.الرببلادجنوب

لابةوتصغالمربالجنوبية

(م.ب765)نارية

003**

،01)رومةلهنهبالارك

.(مب.

52،)ابطايةبنزوأنيلا

وبهاج!ونصريةينزونالفرس

(.مب565-2(0)انطاكية

الامبراطورروطني،،مرتل

ننوىقالنرصبهزم

ب.م.()627
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يئفَااقضئ!ا

وَالإسْلاموَالقُرأنلرّسوُلا

.المب!رةمحمدحياةعنقا!يلشيءضرالدقةوجهعلىن!رتلسنا

لكثرالمدؤنالتاريخفيمألوفشيراءرأليستالاخهارفيا)شدرَةوهـذه

إلا!متعددةمحمدحباةفيالثابنةالوقاخنصبحولم،العالمعظماءمن

المؤ!دصوبقول.الاسلامرسالةيعلنشرععندما

،والدهوتوفي.الأحوالمنبحالثابتأليسالتاريخهذاولكنم.ب.

تهولابعدأمهوتوفيت،به"حامل(الزهرية2منة1وأئه،اللهعبد

فينشأففدأختولالهأخلابنيمأكانواذ.معدوداتبسنوات

ساعاتمنفقأ،اطالبأبيIهأعمامأحدكنففيثم،جدهكنف

المرءامكانوفي.الغنمبرعىضواحبهافيأو،مكةفيمنوحدأطوالا

وانفرادوحدةمنالحمتاسالشاباستشعرهما،يُصْرفي،ينخيلان

والواغ.العقليتكوينهفيرتركهانالوضعلهذابدلاكانالذيوالأثر

،vac!ول!خواءفييهبطلموحيمنبعدُعابهنُرلماأن
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والتساؤلالمحنومintrospec!هفالاسنبطانمنجوفيهبطبل

وأمه،اباهفقَدَغلامحياةالعادةفييلازمالذيالجووهو-الروحي

.والاخواتالاخوةوعَدم

ثينبِاستخدمتهعندماعصرهمنالثالثالعقدأواللنيمحمدوكَان

فيوكان.التباريةقوافلهاقيادةفياليهوعهدت،خدبحةتدعىثرية

بهافأذا،اليهمستخدمتَهُجذبكلاأَمانتهوفيلها-المخلصةخدماته

عامأ.عشرينبنحو!رُهَكانتأنهامنارغماعلى،لهزوجأتمسي

!نصازذ!المبلغذلكا)لفروةمنبلغتقدخدبحةزكونلاأنوجاثز

،العوزمنتحررهانحالأيةعلىآستطاعتولكنها،الروإيةعليه

أجلومنالتجاريةالمغا!رةاجلمناليهاحتاجالذيالوقتلهتوةروان

.الجدييرالن!3-1خطرأعظم-وهذا

نذاك2وكان،الناممموراهمافيرأىمحمدأانعلىالروايةوتنص

هذهحدثتوانما06اليهبتحدث-بريلالملاك،عمرهمنالاربه!نفي

نأدأبهمنكانحيثمكةقربغارفي،-طًتْهاورؤئ،الرؤيا

الأءربادئوفي.المدينيةالحياة!خبعنبعيدأ،التأملفييستفرق

لهتجلْىالذىهوالشيطانيمرنانوخمثيَ،الرؤىعمدبهدهرؤِع

زوجُه-ذلكعلى-تشثالابمانإلىانتهىأنلبثماولكنه.فيها

طويلةةترةعمدوانفق.ريبغيرمناللهكلماتِكانسمعهمابأن

الوحي.هبوطزواصلالظروفهذهمنإطاروفي،والصومالصلاةفي

قوىأوالويةصفةنفسهالىالأياممنيوماممافيعمدينسبولم

مجردانهعلىالنص!علىحريصأكانلقد،العكشعلى.أعجوبية

.لكاسالوحيلابلإنماللهاصطنعهرسول

:واطيمونتنوص.ورابم6

."30pد.W Montgomery Watt : Muhammad at Mecca

05391,Oxford: The Clarendon Press
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رسالةلحمل!يأريبش!رمنوكان،طفطرةئقئأمحمدكان

كان،حيةا)رطِببِعتهالىوبالاضافة.رؤاهفيتلفاهاالتيالا!لاح

الخفىفيالقوةوبرِاط!الضعفيرامن!رعبه!فعمليأرجلاءجوهرهنط

انبدوآلىئقد-مأنينبغيالضروريةالا!لاحاتانوأدَرك،ا)مربي

على،معأآنفي،الوثنينالمدينيينوإلىانضباطأيعرةونلاالذين

بفكرةباشلااممازأممالثمحمدكاننفسهالوقتوفي.تدربحينحو

-العرببلادفيا!لذةكلجدبدة-ممنلمفكرةوه!-الوآحدالاله

كانتالتيالا!نامعبادةثار3منأثركلاستئصالعلىراسخأوعزمأ

.ال!ربالوؤ:!نإ!نسائدة

دجالميسورفيليسمهمةكانت؟هائلةمحمدمهمةوكانت

ال!ر،بنالكئاببعضبهرمىالذيالوصف)وهوأ؟ازيةدوافعتحدوه

بمجهودهتحقيقهاقالنجاحبر-وأن(ال!ربيالرسولَالمب!رين

الواغ،في،كانتالوحيتلقيهتراتةبانالقاثلوالزعم.الشخصي

هذهلمثليتعرْضمنبأنذلك،لجينحوعلىخاطى.،عرع.وباتِ

علىالقدرةحد-إلىومنطقهوعيه!الكأي!ونأنممكنلاالنوبات

الني،الف!ريةالنظروجهةمن،والعميقةالمعقْدةآلمقاطعبمثلالنطق

محمدعنهقكشفالذفيالاخلاصان.ال!رآنفيمنهاكأيرعلىنقع

عليهأنْزِلماُقكاملاممانمنلأ-ئاعهكانوما،رسالتهاداءفط

المعقولشمرمنيجعلاولثككل،والقرونالا-بالواختبار،وحيمن

!قالناريخب!رفولم.المنعئدالخداعمنضرببأبماعمدان!ام

عبقريأ-دجالاصاحبهكانولو-ى-متعمد،درفط)تلفيقأيْ

علىينوفماالآنحنىئعثرلموالاسلام.طويلائحيرأناستطاع

،عامكلفي،يكتسبرزاللاإنهبل،وحسبسنةوثلائمثةافا

محتالعلىواحدأمثلااليناتقدملاالتاريخوصفحات.جددأأ!باعأ

العالم،امبراطورياتمنامراطوريةخَفقعماالفضللرسالتهكان
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نبلا.الحضاراتأكزمنوحضارة

كانالذيالةويالفَبَلياكظامعلىالقضاءهيمحمدمهمةوكانت

ال!ربوش،تقريبأولموصىنحوعلى،اطربزإراندلاععنمسؤولا"

والأحقادالأُسَريةالروابطجميععلىيسمودتهبولاءعغهوالاستعاضة

العربحىىيسنطيعكفيأقانونأالناسيعطيأنءليهكان.الص!سة

علىباطالانفيفرضانعليهوكان،لهوالاذعانقبولهالمتمردون

لضروبالدءويوالاْ!ثارالفَهـليالعتفعلى"وازدهـر"عاشءخمع

الانسا)يةَأنُمحِلعايهكان.مُتَوفَموبعفهاواقعيبعفمهاالمظالممن

اظالصة.القوةعلوالعدالة،الفوضىمحلوالنظامَ،الوصشيةمحل-

ءصدعمِلَاليهالموحاةالأياتأوائلتلتعديدةسنواتوطوال

بينهموكان،،الأدةمنِوأف:ائهالأةهـلنأصدتائهبيندعوتهب!ثعلى

يجيرولم.الأولخايفتُهُب!رٍوأبو،وصهرهعمهابنُ،علي-

.وكانبم!يرغيرَالأ-باعمنعددأاكتسبأنبعدإلاْبدءوتها)ر!ول

أهلا(الرثيسيننمكةسكان)قربشقبيلةمنهاثمبر!يتمن4ووصة

علىخطرأشكاتواحد4Ziب!بالاكلانالقائلةعقيدنهولكن،للحمابة

ارد!اِءعلى-ياتهمفيي!صدونوكاؤوا،الماليةالفُرَشبكنءصالح

عف!دنهديعمنوررءمثيرانمنالرغموعلى.الكعبهأصنآمإلىالوثني

خارجأمحمداعتبارومحاولتهمالقرثليينلضغطالاذعانتستطعلمفأن!ا

لبثماالضفطهذاأنريد.ذلكمنبسببدمهو)هدارالقاؤونعلى

منالكبيرةالكثرةوتجهانالامحمدمنكانفما،واشتدتعاظمأن

Sitمنابتغاء"حمايتهم،اطبشةإلى(شخصستمئة)حوالىا!باعِهِ

قريش.

آمنعندما،حياتهقتحؤلنقطةمحمدعرف625عاموفي*

،(المدينة5َبعدُدعيت)الييَثْرِبمنالوافدبنالحجاجمنجمعٌ

رجعائنينعامينوبعد.نفسهامدبنتهمونشروهافيالوحدايةبرسالة
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الىالانتقالإلى،إرزاهذه،الرسولواوذع،!كة)إ-االمديئيون

اكبيارتحالعلىالذيُأطلِقالاسموهو،الهبمرةتمثلوإنما.المدينة

انسدضولوبدايةالاسلاميالتقويمةاتحةَ،المدينةإلىمكةمن،سرأ

07أةوا-أاصلديدالدينني

وكان،وأ-باعهمحمدعلىحقدهمالم!ونغذاشواتعشروطوال

الحبئلمحمدالوثنيونبهـزأنقبلعديدةمعاركغمارخوضمنبدلا

باستسلامهم،المكبونتجاقاممسلحةمقاومهضر7وانتهت.مكةالى

المدينين.الحجاجمنكبرةجماعةراسعلىمكةَمحمدوبدخولالمطلق

،ال!ثرةامهاأفيءنالكعبةزطهـمره!كةفيالأولىأعمالهمنوكان

نإالروايةتقولالذيالحبرذلك،فحسبالأسودالحبمرعلىمبقيأ

.!اكوضعها.راهيم

بالولاءتدينال!رببلادفيالبدويةالقبائلشرعتالم!هـكنوباستسلام

.نالقر2فيعليهانُمىكماالجديدالدينلمفاهموتخضعلارسول

أمستحتىكلهاالعربيةالجزبرةشبهابىجاءمنمندوبرنمكةعلىوتدفق

.الاسلامبتعاليم"وئن،الاقلعلىاسميأ،جميحاالعرببلاد

زكأى!االاسلامفياحفيكانم.ب.'tryمحمدعام-وفيوعندما

الجديدةالتوحيديةالعقيدةوكانت،زوبهاتلقاهالذيبالوحيخدبحةايمان

التاريخفيفتحأيْيضارعهلاوماد-يروحيبفتحالقبامإلىسبيهآفي

.البضري

""*

يمينالتقوبينالفرقأ!لرىاصتطفاتوضيحيأثلاالدينصلاخفيهاتونيالقالسنةمناكذناإذا7

ضدنحنيمنالتقوونفأأماهـ،958عامالدينعلاختوقايهولالتقويمفوفقأ.المسييوالا!مي

911عامتوق r.اقصر!يهناومن،تريتقويمعلبنيهالاطديةالشةكانتواذم.ب

622طرحبمجرداسلايةشةالالمسيحيةالنةتحويلالامكانلأفليى،الشيةشنامنببهير

معقد.يولذ&علالاضانةمنبدولا.سنة

35

http://www.al-maktabeh.com



وفقأ،مئبَ!ثمحمدتلفماهالذيلا-سحيالمكتوبالشكلإن

دؤن.ةقد-بربلطريقمننمامأاللهأ!زلهع!،الاسلاميللاعتقاد

علبه،الوفوعلهمسطحْئ!رأيماعلىكلماتهِوأنسباؤهالرسولأ!دقاء

هذهول!ن،المجورفهاط"وا؟ا!جَاودأوالضأنأىفك!ظابم

برعابةم.ب.651عامالاواحدكتابنيكلهالم-نجْمعالمدؤنات

الثالث.الخليفة،عمان

،الث!ىءبعضَ،ليف!رُالجمعف!أاتبِعالذيالنظامأنوالواقي

فباسمثناء.القرآنتلاَوةلَدُنْالفَربيالقارئبحدهالذيالسُسرذلك

السْورساهررُتْبَتَ،الباليبالقصَرتنمئزالتيالاستهلاليةالسور

كانتال!تورطوالانمنوَبسبب.أولا!الطولىالسور-لطولهاوفقأ

هتاومن)المدينةفيالاضيرةاكبيسنواتخلالأنزِلتاذحطتلك

يجدهاالمسلمكيرفأن(والقا؟ونبالحكممتصلةبتفاصيلزاخرةكانت

هيمكةفيوالمدؤنةقِمرأالاش!دْاذورإن.الشيءبعضممقةَ

وتنتزعالمسلمكيرالقارئشوقزرليرالتيوهيالدينيةباطرارةالمفعمة

إعجابه.

كرونولوجيزنيأساسعلىجِارغرال!ثور-رزليبكانوأذ

،المقدسالنصارىكتابيتلوكمانالقر2يتلولأأنالمرءعلىفيتعيق

الناربخمنموصولادفَقأبطالىأنومنوفعأالاولبالفصلمبندنأ

ذصاربعض،وحكمةفطنةفي،القرآنمناضترناقدولو.والوحي

والمتعة.بالمعنىحافلةاالنربيينالىبالنسبةأقراءنهلجعلنااذنالسور

الى،الايقاعيةطاقنهبكاملالقرآن-رجمةمهمةانمنوبسبب

نعرفلمف!نناالعِلمالىالشاعربةبحمعرجلِظيةتتطلب،أخرىلغة

روحمنشيثأتتلقفأنآستطاعتجيدةفريبْرجمةوقتحتى

عنيعبفىوالمالأواللإلرجمنامنانمحهيرأوالواخ.المحمد!الوحي

علىبالحقد!مينذلكإذكانوابل،فحسبالأعلبجمالالاحتفاظ
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ولكن.والتغرضبالتحاملتنوء-رجماخِهمجعلتدرجةإلىالاسلام

ناتستطيعلامكتوبشكلفيللقرآنممكنة-رجمةافضلُحتى

المسم.بهثررئياالذيالوجهعلى،الآصرالموسيقيال!وربأبقاعتحنفظ

وقؤتهاالقرآنكلماتروعةمنشيئأيدركانالغَرْبييستطيعوليس

ر".الأصايةبلغتهءرتلةمنهمقاطعيسمععندماإلا

،القرآنبعدالثانيالمقامفي،والألهامالهدايةاالمسلمونيجدوإنما

أفعاله.ءنصحتُهُثبتو!امحمدأقوالمجمؤعةوهي،ال!ثئةفي

في،المجموعةهذهعلىيطلقالذيالاصموهو،الحديثجُمِعولقد

الصحيحااهووالاعتمادبالثقةوأجدرهااوله!ولكن،متعددةكتب

ا.للميلادأالتامعالقرنفيالبخارفيعمدنطئهالذي

مجتمعفيولكن،vacuu!خواءفيمحمدعلىالوحييهبطلم!

منبلغت!ابالفأ،الدفييةوطقوسه،المتعددةآلهتهلهكانتوثي

نهمأكاملاالاسلاماثرنفهماناستطاعلأافيفليسهناومن.الضعة

والواغ.فيهنفسَهُالنبيوجدأ"لذيالدييالمناخإلىننظرانبعدالا

كنظامهشعبتينالىرنقسمكانتالاسلامقبلالدينيةالهربيحياةان

وكانتء،البدويةوالأءرافالعاداتهـاكف!انت،،سواءسواءالا-ظعي

اءضري!.والاءرافالعادات!ك

جمهـرة-ؤلفبالأرواحالمختلفةالصلاتفكانتالبدوندامىفأما

هذهانيعتقدونالبدوكانالاْمربادئوفي.عندهمالدينيةالخبرة

الىظرضهماليهايئظرونوكاؤوا،والصخورالاشبارتسكنالأرواح

بالقبائلالبدواحتك)ذاحتى.اليهاوالتعرثنميبزهاممكنذا-نات

انتهواحتىالأرواحعلىوالايماءالصفاتبعضيطلقونآخذواالحضرية

،والقدرالقضاءالاهة،مَهاة-بمنولم.بداثيةميثولوصياانشماءالى

الكثرةالكائناتمناثنننغير،السعيدالحظإله،!حaddوجَد

اسنحدثتوأخرأ.والقرابنالضحاياالبهايفد-مانالبدوئتعؤدالنى
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حدالىذهبوالقدبل،لذوانهممطابقةاعتبروهاخاصةروحأالقباثل

العبرانهكن.عندالعهدبتابوتيذكأرقباءفيالمختارةآلهتهمحمل

نءت!:يرإلىبعدُبطورامنهاواظوفُبصينهاَلروحالتوةيروهذا

وكان،القَبَايةللشخصيةرمزأالروحأمستِلقد.القَبَليةالوحدة

لهذاونتيجة!.للمجموعالسيا!ىللولاءصهنوأالديانةأحكامالتزامُ

هذهأشكالمنشكلنُقِلولقد.خيانةمنهااروق"ااكأُبرالثكلور

08الاسلاميالعالمديارمنكَأسالىالعاطفة

أرواحية!إلىالأوثانعبادةتصربتالخارجيبالعالمالآحتكاكوبتعاظم

animismبعينهاروحبنماالمماثلةبدأتوأضيرأ.الغامضةالبدو

*مثلُآلهةالقبليةَالتخومَوتخطت.وتتلاشى-ضمحلبعينهاوقبيلة

علىوالبدوالمدفيءونعبدهاآلهةَوهي-واللات،والعُرى،مَناة

زروةمنبهتمتعوابما،المدينيةالمراكزأبناءكانلقد.سواءحد

عبادةsystematization!،سمسْتمةعلىقادرين،أكبراقتصادية

نألبثتماكهنو!يةطبقةواصطنعوا،الهياكلشمادوالقد.الآلهة

الزاخرةبكعبها،مكةوكانت.الدينيةالشعبحياةشلىهيمنت

نقطةامستالتيالمنطمةالعبادةعلىمثلا،والاوثانبالا!نام

روصية.-ياةمنال!بيبهتمتغقَدْرلأيما9focuالاحتراق

،واًلأءرافالعاداتبعضالاسلاماقتبسالوثنيةالعرببلادومن

ولكن،مكةالىبالحجاحتُفِظلقد.الوثنيةصبغتهاطهـرهامنولكنه

بى:لوبرناردانظر8

:p. .03 London,35رs in HistoءBernard Lewis : The Ar

00591,Hutchinson's University Library

الىوالحبارةتاتوانيوالحيوانات!اسبأنالايمانعنتبيرأاسطنعنا.جديدمصطلح+

المعرلي().عنهاففصلةأوضاعفيتوجدقداروا!أ

systemنظامقالفكراتاتنظيممعنىتفيدالتىالاعبيةا!فظةلهذ.اعطعاهتعريب..

(الممرب).فلفيسبهأوفلفي
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تمث!الاوحتى.الك!بةسادتاكطاالاصى:اممثاتمحمدحطمأنبعد

أزيلا،اهـرَمبنياانَهماإلىالروايةتذهباللذين،واعماعيلابرالمجم

الصيامءرةواقدالاسطورويرنال!رببلادجنوبسبضيووكان.أقصِياوُ

-تىوقد.الأطعمةبعضتناولحطرواقدوكا؟وا،ومارسوه

مجردمنأسمىغاياتنحووتجههماولكنه،العادبشها!شالاسلام

وآسكرضائها.آلوثيةالاَلهةتهدئة

،الموتبعداطياةعنغامضةف!رةريبشكرمنللوف"شوكان

جدثالىاكياقمنزاقةوثاقيثدْواأنبهـمt:منجعلوابأن!مذلك

الأخروية.اطياةفيتةالمطمنالأةادةميسورِهِفييكرنكياحبهاصى

من،حالبأبة،البعثفبالكاملمة!قدهيستمد!لمءهداأنصحيح

أثور!مفهوء(يكنلمالموتبعداطياةمفهومولكن،الف!رةهذه

.ال!ربإلىبالنسبة

لليهوديةكانال!ربيةابزررةشبهفيبةالوقالعناصرإلىوبالأضافة

الدينياليهودتأ؟جروكان.قبلالاسلامريةالف!الحياةفيأثرٌوالنمرانية

عنالغشاوةسقطتالذيناولئكعلىونجاصة،ييرأالربعلى

وحدازيةجىانبوإلى.المقثثيةبالوفيةينخدعونلابرمدُفهـمأءين!م

االاغتسالوكان.العربعلىاتأثربعضأيضألطقوسهمكاناليهود

منشكلَئنالمقْدسبيتقبضلالصلاةعندالو-4ور!ؤقِيالصلاةقبل

الاضمرةالعادةإنثم.اَلاسلاميةالثعائرإلىسبيلهماوحَداالطقوستلك

بمخمدينادواأناليهودرفضعندمامكةإلىالتوتجهُبهااستُبْدل

الاسلاميالمعنقدإلىباكسبةالاساسيةاللهصىفاتمنكثيرٌوكان5َنببّأ

قيةأكثيرأ-!هـا-!اِلنفأنوكذلك.أدضأاليهودعندخطرذا

التقايدفيمامُتَضبَمبئالمتأخرينوالانبياءمرسىكتبفيعايهانقعالتي

معنىأيماعلىالمسمنظرفيتنطويلاهذهالشبهووجوه.الاسلامي
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بأنهءمداممانبزكقبالأ-رىإنها،اليهوديةمنالاقتباسمعانيمن

العهودفيمواضغِهِعنصرفالذيالالهيالوحيَالناسَيُبلغكان

السالفة.

الجزررةشبهغزاةمن!ئردبنكانتالنصراز!يةانمنالرغموعلى

العربمنكثيرأفأن،الثيءبعضشعبئةغيرجعلهاماوهذا،العربية

خايقأكانلذيلعميياالهفوذانالواغأو.صار!؟أهـوْاقدكا؟وا

بنالموصولةالمنازعاتحببتهقدبهتتمتعانالنصرا؟يةبالرسالة

الصحيغ.وحدههوللحقيقةنفسيرهاأنمنهاكلزعمتا)كطْالجماعات

الشاذلاالمطردةالقاعدةهيكانتالفاجعةالحالهذهانوبرغم

اكتسبتبحيثالقوةمنكانتالنصرانيةفأنقياسغيرعلىالجاري

ولكن،سياسيةلأسباباعتنقهابعضهمانصحيح.أ-ئاعأكئيرين

مثلماأنهيد.صادقةالايمانمنبروحمفعمنفيهادخلوامنهممحهيرأ

فكذلكاليفرديةعليهأكدتا:!كماالالهمفهومَمحمدرفض

المسلمينعند!صبحالأضيرةبهذهذا،ْالنمرانيةالممليثعقبدةشجب

.التجدوفبمثابة

عميقةانطباعةركتالنصرانيةْالعقبدةفيرئيسيةئقطةثمةوكانت

دينيرنة.أوحسابيومَثمةانعلىالأصرارأعنى،العربنفوسفي

بعدبالحباةينصلمافيعهامتأيكونيكاداليهودياللاهوتان2والوا

فلسفةsystematizءئسَشمواأنللنصارىتُرِكهناومن.الموت

بعد،الاهميةمنالثأنيالمقامففي.eschatologyوالنشرالحَثئر

وعك،الجنةفيالمقبلةالمزمنحياةعلىالاس!مأكدبالتها؟-ك

ءرفوايينالوقمنكثرأأنفيريبمنوليس.جهنمفيالكافرمصير

فكمانوا،الهربالمشصن-يرانهممنءرفوهاماأولالفكراتهذه

مماثلة.مجارفيالجاربةمحمدنعالبملفبولاسنعدادأكاملأمسنعدبنبذك

ةمسألةوزفاصيلهماوالنصرازبةاليهودبةبدقالىالرسولءالماممدىأءا
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أتباعمنكثيرأفأنأمرمنيبهنومهما.شيرليسوتخمينحَدْس

فكراتهموكانت،حولهماوماوالمدينةمكةفييقيمونكانواالديانتينها-ش

بجماعةمعروفةوثنيةجماعةئمةكانلقدبل.الدييالجوزتختل

اعتناقفيراغبةغركانتولكنهاالاصنامبعبادةتقنعلماالحُنفاء)

فيالمتقدالاهمامهذاوامام.القائمضنالموحْد-شالدباننينمنأئِ

خاتمأهو-آخرنجيلظهورآنقدكاقالأوانافييتضحالدين

.(الأذبياء

عقيدةعمدأعلنبالأجانبالكاملةبالرببةالمشصون،الجوهذافي

ناالاسلاممهمةكانت(لقد.اخوةمنأكثرالمؤمنينجميعج!لت

منطئةدينيةعقيدةإلىالضاريالقبَليوالوحدةالشرفقانونمحؤل

والمزارع4!848*أءة،!!ل!ولالضَرْداْنيالبدوفيقشحلأنبهاضلبق

الناستساويإلىالداعيةالعقيدةوهذه.معأآنفيالحضريننوالمديي

العربيتغكيرعميقأفيننترأأحدثتاللهفيالمؤمننووحدةاللهأمام

تليلاحزامغيريكنلاالحينذلكحتىكانالذىالعربي،وسلوكه

عنأصيل"تعبرثمةكانلقد.القَبَليْةجماعتهخارجشىءلأمما

التىالذكلوقراطيةالطربقةفينجلتى،الأولالاسلامصىدرفي،الم!اواة

الطبقاتونظاما!رقيالتمييزوانعدام،الأولونمحمدخلفاءبهااختير

casteالمنغلقةالا"ت!اعية system.

،،البوذيالفظخاطرنانييتمثلبوذاأْئاعبأحدنفكرحبن

هذاوعلى.أمس!ليحي"إنهنقولبالمسبحمؤمنأرجلاةصفوعندما

علمهميعصمهمأنيهبغيكانالذين،الكنابمنكأيرأنجداكوال

.،المحمدين5اصمَالمسلم!نعلىيطلقون،الخطأهذافيالوقوعمن

يوهمإذ،ا!دودآبعدإلىنفسَهويؤذيالمسلميزعجهذاأنوالواغ

المسيحَالنصارىيعبدكماالرسولَيؤلهونأويعبدونالمسلهينبأنالسامعَ
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نه.يؤلهوو

علىالمبيئالأيمانيالنظامذللثعلىعَاصَأيطلقتعبير"الاسلام9إن

اصطُنعتكماالعربية()أذعن"أس!مَ"لفظةمنمشتقوهو،القرآن

الَدينبمعنىكايرةمُوَرفي"الاسلاَم"لفظةو-رد.9يوَرهمنكثيرفي

ا&ورة)،الاسلاماللهعندالديرنإن":تعالىكقوله،الصريح

علي!مؤ%ممممتُدينكملكمأكملتاليوم!ةوقوله،(3:91

ؤةاا!13وفي.3(:4)السورة"دينأالاسلاملكمورضيتؤمم!

خلالمنال!ئِلمأو،"اللهلمشيئةالاذعان"يعنيالاسلامإنالقول

،!"أسلمَفعلمنمشتقامم"ي!المسلم"ولفظة.الأذعانذلك

.!الستماوجدوبذاإث،دتهنفسهأسلم"منيعنيوهو

إذا،الاسلامي"اللاهوت!منالاعظمابزتحنلالآلهيةوالعقيدةص

وأحدثالمسلمنالفقهاءصفوفَشقْموضوعأكانتولقد.التعبيرجاز

هيفما.هذاالناسيوم-ىا)رسولعهدمنذأساسيةظ!فاتلينهم

نأبحبالسؤالهذا؟المسلمرراهاكما،الضبطوجهعلى،اللهصفة

الىاللجوءبحعلالمجالضيقولكن،التفصيلمنشيءفييعالج

عنهما.معدىلاأءرينالتبسيطفيوالمبالغةالمعميم

فييت!ص!لى!اعلىءينُهاالبساطةُهودتهنيالقر2المفهومروحإنص

وقوله:7(02ا-ورة)ا":تعالىقولهمثل

واحد،إلههوإنما،اثهيْنإ!ليْنبصخذوالاالقهوقال"

مفهوء(.المسلمونانشأوغيرهماالاَيتينتها-8ومن.52(:16)السورة

العناصرَتجمعاناستطاعتفكرةوهي،البتةاللينَيهرفلااللهلوحدة

1نتكا!صُنية"،كلثها orthodoxط،!طقثةهـفى"و

جب:انظر9

176.Islam, pلمهclopaediaلو؟.H .A .R Gibb : Shorter En

05391,Brill(.ول.:Leiden
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نأفيريبمنوأيس.بالذاتالنقطةهذهحولجميعأرأيهاو-وخد

رةالف!هذهسلطانفيذتمثلكما،التوحيدبة3؟يةال!رالعقيدةقوة

ي!ت!يناو)يسى.عنداليهود!قميمهاضاهتقد،المسلمعلىا!اثل

منأمالالهيالوحيا!ريقمنالفكرةمحمدٌتلصفهلنةقىرأنهنا

ذلكانهوةيهشكلاالذيفالواغ.الررباليهـودبعضطريق

كانما!رغم،ءربيرجلٌنحطوهاجبارةخطوةَمئّلقدالمفهوم

الكعبة.بهاغمتْإقىاالالهةمئاتمنرممتنفه

،شركاءدتهبأنالأيمانمنأشصخإثمثمةلهيسأنهعلىيرؤكدنوال!ر2

دون!اويرخفرُبهيُشْرَكَأنيغْفرلاالله)ن":يقولرأنهذلك

السورة)((.عحا؟!إثمأاةكرىفقَدبالنهيُشْركومن،يشاءلمنذلك

جمهـذهorthodoxاذ"!ةال!ظروجهةتاخيصرومم!ن.(4:94

ص-ا-بة!يتخذلم)نه.!أزلي،أحدى،واحدالله":الكلمات

إتممارعلىنقعوأضرابهاطكمهذاوفي1"ْولدأولاأزوجةَأ

والروح،والابن،الآب:اكصارىعنداكثإيثياللهلمفهومواضح

غيراللهبقدرةالقائلةوالف!رةُللثصركت-ف،الكلالثجبوهذا.القُدُس

.اَلرزي!"ْنال!رآنموضوعَيْيشكلانالمحدودة

-القدرةف!رة-بالئهاكصلةالاضرىرةال!3هذهإلىالآن؟شارنافإذا

اللهوقدرة.وس!انهالكونخالق،المسلمعند،هواللهانوجدنا

نأريبغيرمنعبيبأوليس.بكضحراللهءبةمنالمسامنتارفيأ!م

محيطفيالعاثش،ال!ربيةؤادالىأمَربوقؤتهاللهقدرةف!رة!3ون

الأصلفيcounterpartلفظةصقابلاصطنناهاوتد.المقومضطره:اثيءتبم،

(المعرب).يالانكليز

:نصوندر7انظر01

.N .D Anderson : The World' s Religions, .p .63 Grandو.

Rapids , Michigan : Wm. .B Eerdmans Publishing

05391,Company
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أفىر!ااذاأكزذلكلنايتضحو)نما.المحبةفكرةمن،قاسعسير

جضسضمعان"صاحبُهُماديأمدلولا!ال!ربيعند!الحب"للفظةأن

sexualكلغلىاللهانياذية7القرالعباراتهذهوأمثال.قوية

ثيءكلعلى)وهوو،،عزيزلقوئاللهإن"و،أتد،رشيء

ا!اهيموهذه.المواطنمنمحهيرفي،-وهرهافيتتكرر،قدرر

.الاسلاممنيت!زألاجزأنثكل

المتعلقالصالحالمسمعند،تعنيلاالالهيةالقدرةكثيةوفكرة

تعنىبل،فحسبالمادممطالعالمعلىالسيطرةمجرد!أال!ئئةبعمود

الخلافنقاطإحدىأنوالواغ.أيضأالانسانافعالعلىالسيطرة

هذه-ولنشأتإنماط،،405*ه،السنتة9العقيدةمعا)رئيسية

نحوعلىالمرسومحياتهبمبىرىمقابَلَةَالانسانارادةحرية:النقطة

فييعملأنيجباللهبأنالقولإلىالسنتةمخالفوذهبلقد.مَبْقي

نقرورلهمزاركأ،لمخلولاتهصالحهوماداثمأبعملوأن،عدل

افعالبأنالقولإلىالشةأهلذهبحينعلى.انلاصمصيرهم

!11المحفوظالوح"علىومسطورةالأزلمنذعايهمقذرةكلهاالانسان

فيالماسُهُالامكانففيالظاهريالتناقضلهذاحلأمماثمةكانوإذا

الذي'11(45-1165)ءرفيابن،المسلم!نالفلآسفةأحد-واب

نأعلينافأنكلهاالانسانافعالبمليتدُآلتهانمنالركمعلىإنهتال

العنايةعلىعبوديأا-كالانتكللاأنعليناان،يُمْلهالموكأنهنعمل

.انلاصتفكيرناذُمْمِلآنغيرمنالالهية

:بقولهاْال!تنيةالنظروبهةلتبرزُالسابعةالسورةمن%VAالآيةإن

،.الخاسرونهمفأولئكيُضلِلْومَنْالمهتديفهواللهُيفدِمَن9

:صنندرأابمر11

N.،.ء072 .D Anderson : The World's Religions(.
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..لجهئمخُلقواقدوالجنالناسمنكثرأأن-ئيننفسهاوالسورة

ينبني-مماأَكزوأمثالهماالآيتينهاتنعلىالتوكيذفياحيانأبولمولقد

وأيأ.الاسلامفيالاحراراتكرينمنكثراليهيرتَحْلمتوكيدوهو

هيمنةمامنضربأفأنْالضددهذانيالقرتمنأرادهالذيالم!ىكانما

الاسلاميرالف!منيخزألاجزءوكأنهيبدوالانسانأفعالعلىالله

افظ.6الم

شأنذايزالولامحمدعندعظيمشأنذاكانلته2خرمفهوموممة

اللهبأنالقائلالمفهوماعني،المسلمنمنالكاثرةالكزةعندعظيم

حيرأومكانايماعلىمقصورأليسوجودهوأنمكمانكلفيمو-ود

تُزَكيانعشرةوالسابعةالثانيةالسورتينانوالحق.بدَيْنهِزمنأو

الله،وجهفَثَم!تُؤلوافأيماوالمغربالمثرقودته!:تقولانعندمَاالمعتقدهذا

ربك)نلكقلناواذ9،(2:116السورة)أ.عليمواسعاللهإن

هذامنالرغموعلى.(17:61)السورة!....بالناسأحاط

مُتْبَفِرةغرككتلةلا!ْ،!ءكذاتاللهفيف!رمحمدأفأنالتوكيد

amorphous-الو-ودبوحدةالقولمنعَصَمهُ"مفهوموهو.

personal)ذاؤ4َُالواعيالعقلانيوالاله god)التفكيرمنهامجزء

الله:لسانعلىالصوفن(الروقيالديناجلالقولفهذاوبنعكس.الاصلامي

الثامنةالسورةوتقول،012يحتوينيالمؤمنقلبنأنذلكومع9

يقودوهذا.روحهمنالانسانفينفخاللهان73(الآية)والثلاثون

بعضوفي.الاْنسانحياةفيوو-ودهاللهشخصيةاستشعارالىالمسلم

الجنمنممثيرأبلهنمذراناولقد"(7:917الورة)نمالىقولهالىالمزلفيثير.

ئكاو،بهايمعونلاذان7ولهمبهايبصرونلااعينولهمبهاكةمونلاتلوبلهموالأن!

(بالممر)."النانلونهماوئك،اضلهمبلكالأنمام

:صنندر2جعار21

N.افigions,ء.004 .D Anderson : The World' sRelو.
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اللهإلىالتقرثوإلىالتواضعالىالقارىْتدعوالتيالاْخرىالسور

ير:صمماثكن!ووعلى.ا)"اسمنقريباللهبأنالقاثلة3رةللةرصَط

.!58:8(السورة)راب!!مهوكانإلاثلاثةاجتمعماانهءلىالقرآن

أز:اء!وتهرخإلى-اجةءاشكرقيال!ا/دتجعلدرجةإلىريبانه

ونعلمالانسانخلقناولقد":تعالىاللهاطتافقدعجبولا،الصلاة

الصورة)".الوريد-بلمناليهأةربونحن،نفسةُبهزوسوسما

نأذبئنقبلمنبهااشصهدناا)قيوالآياتالآيةوهذه(55:16

اكف!ارالمرءمنبهيخرجقدمماعقلازيةأكالنرهودتهالمسلمينمفهوم

-راحمم.فيالسطحي

القرآنفيوردتكمااللهبصفاتبتصلمافيكأثركلامقبللقد

يسودالفئاتإحدىوعند.عنهمستقلةأشياءآماللهذاتُوهل.،هي

واحدأ!كونلافعندئذ!فاتلتهكا!اإذابأنه،لبدومافي،الشعور

!فاتانإلىال!تئةأهلويذهب.المتحدةالضاتمنسلسلةولكنْ

.طبيض4عنكل:فصلةئفسهالوقتفيوليست،ذا"ءَُهيليستالله

منحىودبْحثقائمةقيتُدْرجأنممكن!فاتدتهبأنيقولونإنهم

اللهإنلايقولأنالمرءامكانفيكانفنآومن.سلبيةنظروجهة

نحنمفهومناعلىتعالىيرَقْضنرةُانبهضليقىذلكانباشبار،خئر

نفسهاوبالطريقة.شررروننحنكماشريررأليساللهإنبل،لل!س

قاسيأولاظالمأليسأو،مثكامحدودأليسبأنهنصفهاننستطيع

ءيسورزافيولعل.الشريكالجنس،..الخالقلبمتحدرولا

وهو،713-597()حوالىأضَبنمالكبكلماتنستع!نأنْ!نا

بعضفيلبحثكانعندما،الاسلاميالفقهفيشأنذالتشخصية

آلاثلاهنجوىمنبكونما،الارضفيوصاال!واتفيمايعلماللهانترأ1!:تعالىفال.

ينفمثمQيماكانواممعههوالااكثرولاذلكمنأدنىولاصمa.هوالاخم!ةولارابعهمهو

المعر-()"0عليمضيءبكلاللهان،القهامةيومعملوا.كا
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والايمان،مجهولةوالكيفية،م!لمومالاشواء...":قال،اللهصفات

"013بدعةعنهوالس!ؤال:واجببه

)شُطيناوالتس!شالتسعةاطسىاللهاصماءعلىنظرةالقاءانوإلواتع

التايقدموالةرآْن.لطبيعتهم!هومهمفييأأساسالسئةيعتبرهعماة؟رة

،القوةوالكلي،!ةاظوالكلئي،اللطفالكلّي4بوصةاللهعنصُوَرأ

نأيمكنالصفاتهذهمنوكلٌ.كة!رذلكوغير،الم!رفةإكاصيوا

الألقابهذهأهميةزتضحوإنما.الاسلآمفياللهص!ورةلتتمْز-بْ!مَط

185الآية)السابعةالس!ورةبأنذلك،اصط:اعهاالم!ا،ؤمندعوةءن

(01بماةادءوهالحسنىالأسماءولته":-مول

اللَهبوحداريةاممارأالاسلامفيإناقولااستطتاالأجمالاردزاوإذا

ووعيه،شيءرقيوعلمه،كلكانكلفيووءوده،اكللة3إ1وقدرته

التسَضالحسنىاسماؤه"تعد-دهاالتيالصفاتبجميعوطب!أ،ذا-فُ

.1(والتس!ون

أركان"الاحيانبعضفيبدءىا)ر:بيةيةالديرةالم!ىإمباتوواص

،الصلاةو)قامة،الأيمانقوامهالأطارو!ذا.!الخمسةالاسلام

الخمسةالاركانوهذه.الهيتوحجغ،رمضانوصوم،كاةالزو)يتاء

خلالومن،ال!ادقيالمسلمإلى؟فس!بةالاسلامشعا:ر-وأفالتيهي

الاممانوإعلان.الكاؤربنء!جرعنبنفسهينأىأنيتوقغا)تزامها

اإرءيجعلالعبارةبهذهالنطقوبرد.أاللهالاإلهلا":جدأيسيرٌ

-انبأكبيرأن!زواناكلممانناوفي.مسلمأ،المسلمنمنالكئرةنظرفي

:تريرنراجع13

36..A .S Tritton : Islam - Belief and Practices , p

05491,London : Hutchinson' s University Library

والنحلالمللهاشعل118،ص،1317محرطبعة،الهرصتانيعنالضنقلناوتد)

(المعرب).(حزملابن
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تقطعالتي،الحيويةولكنِ،البسيطةالعقيدةهذهإلىالاسلامقوةمن

مايظهروإنما.اللهوحدةوتؤكدالميتةالوثنيةش!رةواحدةبضربة

ب!ايصطنعهاال!اكثيرةاالطرائقفيالمسلمعلىسلطانمنالعبارةلهذه

البومبة.4وعبادنالبوميحدبثهفي

نأالمسلمعلىإن.الصلاةهوالاسلامأركانمنالثانيوالركن

،مقررةساعاتفي،اليومفيءراتخمس،الأقلعلى،يصلي

وإنما.بعيهاجسماؤبةوأوضاعأبعينهالفظيةصِيَغأذلكفيمصطنعأ

هذهمرددأالمؤذنبصوت،عادة،الصلاةوتتحلولُيُعلن

محمداَاناشهد.اللهالاالهلااناشهد.اكبرالله):الكلمات

وفي".اكبرألته.الفلاحعلىحيْ.الصلاةعلحي.اللهرسول

.النوممنخيرالصلاةبأنتقولنصيحةالمؤذنيصفالصبحأذان

صُوَرأولى-ُبالفاتحةأبدأيستهلهافأنه!اواتهفيالمسلميَتْلُومهما

:تقولالتي-القرآن

العالمين،ربدتهالحمد.الرحيمالرحمناللهبسم"

وإباكنعبُدُإياك.الدينبوممالِكِ،الرحيمالرحمن

الذينصِراطَ،المسمكبمالصِراطناإهدِ،نستعين

ولا،عليهمالمغضوبغيرِ،عليهمانَعَمْتَ

،.الضالين

الاسلامية.السنةمنالتاسعالشهر،رمضانصومهوالثالثوالركن

والشرابالطعامعنالمسلمونيمتنعالشهرذلكمنالنهارساعاتفخلال

يصبحعندمايبدأالنهارأنيعتبرونوهم.الجنسيوالأزصالوالتبغ

وبنقي،ا،سودالخيطمنالا)يضالخيطيمتزأنالمرءامكانفي
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القمريالاسلاميالتقويمأنمنوبسبب.متعذرأأءرأذلكممسيعندما

الصيففييرصومونهالمسلهجنفأنفصلالىفصلمنرمضانيُنقل

عنناعالاتيصبحا-ازةالعربيةالبلادفيذلكيحدثوحن.أحيانأَ

.للأممانحقيقيأامتحانأالطو،لةالنهارساعاتخلالوالثرابالطعام

يأخذهوبذلكابوعمعنىالغنئيدركانالصومأغراضمنأنوثبدو

كانشهبعندذاريأضبطأولدَا)!وم)نثم.الفقرءلىال!طت

.العنادشددا-انفعاليأبط:يعته

منركنرابعهو،الأقلءلىالعمرفيكلرة،مكةإلىوالحج

اتخذللمسلمبذلاثالزءانصَمَحَفإذا.الاصلامفيالاممانأركان

الحجيجشملاجتمعإذاحتى.بعينهوقتفيالمقدسةالمدينةإلمطسبيله

الشعائرمنمجموعةوأدْؤامخِيَطةغرَبسيطة؟بابأؤَاارْبَ،هناك

هضبتينرشوالسعي،رالكعبةوالطواف.أيام)ضعةطوالالدقيقة

!رَفاتجبلالىخوصوالث،اوالمروةالصفاأءاور-ش!غير-ين

الحج.عناصربعضترؤلفعلهاهذهإن،ميلاعشراثنىالباعد

في،يشبهبالحجالمسلمنباحتفالالمتصلةال!اداتمنكأيرأانوالواخ

تحوْلقدالغرضولكن،الاسلامقبليةالديةال!ربطقوس،شكله

الحجكانولقد.!الواحدالالهاءبادةإكالالهةاس!رضاء!نالآن

يوسمه،الم!بييمصفط-كبحتمغالاسلامفيموخِدةقوةيزالولا

بركة4وا،واندونيسياكالصن،الارضأطرا:فيصتا؟رةبلدانمن

مثلتركة.دبيةضعرةلأداء،اللا-تية

مفها،أ"ل-هومامنهيُقْبَللاالتي،التقيالمسفمواجباتخر2و

الحا-ةاستش!ر،يتماَكاننفسُهُوهو،محمدأبأنذلك.الزكاةإيتاء

المُعْوزبأءرالتايةأجلوءن.الفقيرإلىالجماءيةالعونيدمدإلى

ونصفاثنن،عادة،يبلغمفدارهاوكان.الزكاةشُرعتوالمعدِم

-بخاةأيديعلىالأصلُتجمعفيوكانت،الفردمالرأسصتالمئةفي

4-الاسلام94
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فيأمىط.و!وزيعهاانفاقهاعلؤيشرةونبدورهميعودونرسميين

أيةالى4بالاضاة-ءُطْتاختهـاريةهـقَيازكاةاأمستدقدالحديثةا)*صهور

أضرىَ.-كوءيةضر،بة

قوةأسبابمنرثهيسييىببءلىنقعشرصاا)قيالاركانهذهفي

الدينيةوال!بادةالاخلاقيالاصلاحبنماالاسلامءزجلقد.الاسلام

فيكانوقد.وح!-اكمال!ربامزجةمعرائعأمأانسبينسجممزجأ

و%صدهمحيمالودينراقماالدفييةالالتزاماتهذهمحدوديةدمجر

أنهالمرءادراكفيالحدودأبعدالىشى?؟رْضثمةوكان.الاسلام

ا-يةاكمنعسرةالأواءرهذهكانتماوأوأ.معتقدهأواكلرَامتثل

عابدأالمسمي!ونمافنادرأهناومن.امتثالهاالامكانفيفأنالجسدية

شريعتهأح!امبموجبعملتدانهكلنأبدأواثقغرالآمالمخيت

.الخاصهةالديئية

المسيرليةوالمعتقداتالرثيسيةالاسلاميةالمعتقداتبنفلنقارنوالآن

تفصيل.أوبسطالىتحتاجلاالناليةالشبهوجوهأنوالواخ.الرئيسبة

ولحكابة"القدمالعهد9لانبياءوا-!رامإجلال!الديئشكلاففي

الأخرىالحياةحوذمتشابهةنظروجهاتولكليهما.التورا-ئةالخلْق

نجدبالمسيحيتصلماوفي.الدينونةأوالحسابوومحاولوحتمية

اركفيفالمسلم.والنصرانيةالاسلامبينالاقفاقمنمدهثأقَدْرأ

الخطأعنمعصوموأنه،ءذراءأممنؤلداديحأنءلىزوكيدهالمسيحي

ا-ترحوانه،(نفسهلمحمدمثلَهاالمم!لمونيَزْءملمدعوى)وهي

السماءوفيحيوأنه،الموتىإحياءوةيهاالمع!زاتمقكأيرأ

الله.مع

نا:محط?صوالنمرانيةالاسلامبنالاساصيالخلافأنوالواغ

عليه"بنيالذيالأساسهيالمطلقةاللهةوحدازية.لتهمفهـومهما

آ:النئليثشكلالنصرازيةفيدلتخذالوحدةهذهولكن،الاسلام
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منوحيٌهووالاسلام.القُدُساروحاوالله،الابنوالله،الأب

بوعابنهوواصطةاللهمنوحيهيالنصراريةولكن،القرآنفيالله

،القرآنهو،المسمعند،الارض!خطاللهرمزُكاانثمومن.المسيح

تمثلالتيالمقدسربانالةكأاصرهوالنصرانيعندايصيالاسالرمزنو)3

العالم.خطاياعناًزك!يرإعىإيباءلىوءوتها،صيح

ا)هيىءيةاطياةءلىءظاهروصميطرالذيالمهـيمنهوادإمعندوالله

والسياصة،،والعمك،العاثايةوالعلاقات،الا-!اءبفالتواصل.جهيعأ

اط-اة!ظاهـر!ل،الواتعوفي،ا)صحةحفظوءلم،والأءرا!ت

4كل!ا*-ةيه-ئمتعاصتماءيةرسالةالاسلام)ن.الله&لطانخاضعة

داثمأءب!وبٌ،ةردهوبما،ؤالةرد.رفيةبرأهميةا)؟)يةا،جخمع

واصط!ص،المخِتصِهواللهانؤيثعيرونايىحييولطأماءإجموعرا

-.صلةفي-الدور-الاساحيىيلدبالمسيحإيسوعالاممانخلالمنالفردي

قدرةعلىمنصب،لاسلامفي،الأيىاسىالت!كيدإن.،-لوقاتهالله

!ناتثة.ولا-رددغيرفيتهالىلهالتقيادلميذعنهىاومن.الله

هناومن.التوكيدكلوضوعهيقدرؤُ"ُلااللهةءحبةسازلميةالنصفيأما

الاممانان.افلاصلتحقتقا!ضرالاذعانانيستشهرلاالنصرانيقن

للاتخادالضروريانالمساعدانالنصرانيعندهمااللهمحبةوار-ضاء

تعالى.به

حىكنفي،وا)فتحاكجىاحواكاهءَُ-تيىُوْلدالاسلاميرحَدولم

اكوكيدانوالحق.القاصىالاضطهادمنقرونعدةساريةالنهوا"!ت

فيإيةبال!مفةودأي!ونليولدالجسدتةiوإكلالألمعلىالنارءفطسانيالنص

هي،والروحالجسدقائية،المسيحيةوا)سا؟ية.الرسولأرادهع!الاسلام

كأمرشيءالاحوالأحسنفيأو،معقولغيريفيءادلمزظرفي

ل.6المرهذافيالدفيشبنالرأياختلافعلىمَثَلٌوالزواج.واقعي

مسر4ايماعلى-ئطويلآشرءيةشعاءرالمسلمعندهيالزواجؤشكلائر
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!ورةإنه-بعيدحدالىروحيةالنصرانيالمفهومأما.القداسةمن

الزواجsacramentصةأنهناومن.وكنيستهالمسيحلاتحادأرضية

نيأما،غرليسضرعيأعملاالجنسي!الالابمج!ل،حيةالمبفي

قدسية.بهالةومحيطهsexالجنسيرط!روحدهلاالاسلام

علي!!ينص!اقيَاوالأنظمةفالقواعد.عمليديرنأساسهفيوالاسلام

الاحوالبهقضتلماوفقأكُئفَتْولقد،-امدةإهيستالقرآن

يستشهدونعندماا&لمنمنكأيى"يؤبدهاَإنماالسياسةوهذه.والظروف

نإ.للناسآلسبيلري!رأنيريداللهأنمفادهاا)جماالقرآنيةبالآية

بالأمنيَنْعموهكذا،دينهاحكامالتزامميسورهفيأنليجدالمسلم

النفس!.وطمأزدينة

العهد"فيالاولونوالرشلالمسيحوضعهاكماالنصرانيةالعقيدةأصا

هدف)ن.الاتتاعوا-بةوهي،تعدرلأئتحتملفلا"الجديد

علىالاننصارهوالذيالهدفذلك،الروحيةفيالممعنالنصراةية

محبةولولا،الحياةهذهفيالتحقيقمتعذريكونومماد،الجسدض!ف

الاخفاقضروبمنسلسلةت!ونأنالمسيحيبحباةضليقألكاناذنالله

يبلغانالمسلمإمكانفيإن.عليهاالتهبىإلىسبيللاا)تيواظ:بة

يتطلعالنصرانيولكن،الارضسطحعلى!االأعلىدينهمَه+ل

حياتهفيالغاياتغايةبوضهالمسمكبلفيالاتحَادَ-الى

الدررلية.

إلىالمختلفةفلسفتهما،جديدمن،تؤكدالديتيئمنكلورمزية

الكجةشكلوفي،المتقؤس11.َْوميدحد

بالاسقلالالاسلاميالشعوربنعكسالمقبئبا-!لجاءستطيلوني،المكق!

أ-ششثسرفوقهناكهواللهأنيستش!رلاالمسلمآنل!لذا-!1

أتقياءمنكثيرأانمنالرغموعلى.هنفسهذاتفيموجودأنه

(الممرب)الملمذاتنياى"
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المسيح،يسوعثخصفيمنهم-ريبجداللهأنيستشعرونالنصارى

فينفسهاعنعت!تقد،التارتيةالىاحيةمن،النصرانيةالرمزيةفأن

عتاناكضربكنانالمتشاانليداو.-كطظاراللعونالنماسأاليدبَسْط

لا،ا!ماءن!ورأ?ُالمو-فِالقوطيبالبرجالنصرازيةفياليهما!ركلوز

نفسه.المتضرعنحو

هيليستوالمسلمالنصرانيبينال!روقأنثؤكدنالقَر2انويبدو

؟96الآية)الخامسةفالسورة.واكارالجنةبنالفرقت!فكلا)قاتلث

مَنوالنصارىوالصابئنهادواوالذينآتنواالذين)ن!:تةول

همولاعليهمخوففلاصالحأالاَضهـوعملواليومبالته2من

قدمعلىالنصارىت!ضعالقرآنيةالتعاليمانعلىيدلوهذا!.يحزنون

والطن!ناكانيةآيتهافي،نفسهاالسورةو-نص.المسلمينمعالمساواة

عاطفةوهي-آمهواللذينمودةالناسأقربهمالتصارىانعلى

مسم"&يحي.ءكنّهقدعداءأيمامنالثيءبعضرتل!فانبها!خليق

القضايامنكئرفييتفقانوالنصراْيةالاسلامانعلههذاءنو،شضح

تلفانالتيالنقاطمنكهمرأاياالقفهذه-انباحطإثمةولكنا!امة،

.كبيرأاختلافأ،مماثلبوضوح،فيها

الاسلاميالأيمانلأحكامجامعةرسميةصيغةأيماأنمنالرغموءلى

فأنالمسلمننمنالكبرة311ثرةبموافقةالأياممنيومأقيفيتحظَلم

رتظمبسيطةعقيدةاذ:اذقد-موكأنهازبدومحمدإلىالمنسوبةا)كلهاتهذه

وكتبه،،وملائكته،بالتهوؤمنانالمسلمعلى":الاسلامجوهر

41ي!...الآخرواليوم،ورسله

هذهفيشمولاَاكثرالعقيدةعنصورةنجدأناستطاعتناوفي

:صونندر2جعار1،

.72.pهـigions10أ *. *. Anderson : The World's Rel

-.-َب35
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:القهورشواهدعلى،عادة،تُنْقشا)كطالكلمات

وأن،لهشريكلا،اللهالاالهلاأنيث!هدإنه"

وانه،حقواكارحقالجضةوان4ورسولهءبدهمحمدأ

الله،كلمةنالةر2.شرأأمضيرأكانكلهبقضائهيؤمن

ءندمنوالشراندبروان،بمخاوقوليسبهُأوحي

يوم،ريبغرمن،يُرىسوفاللهوإن.الله

القيامة.

لىوأسا!تعالىعرشهبنيُعْب!دُماكل)ن"

،أريىلماالاسلام.و-!هإلايةىسوفالاْرض

0115(أكلرماالعدل،قالماالحق،سنماالدين

رةنُخْماتاءَقِرا

Anderson..*.!:"أالمااديان":د.،ن.ج،ندرسون7-ا " J

The World' s Religions(3591رابدزاندغر)

,Tritton.:"وشحانرمنقدأ-الا!م11:.س2.،تريترن-2 .A S

and PracticesلمءأIslam - Bel(1591لندن)

,Watt:7"مكةفيمحمد":مونننومبري.و،-واط3 W.W Montgomer

Meccaلمولamma 4 a!(5391اوكفورد)"لها

42

1 aتريتونراجع:

andو.ء Practices،ر.A .S Tritton : Islam - Beli

05491,London: Hutchinson' s University Library
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جَذوَل!رُوثولوجيى

16عدلحياة

.م.ب075صوال

075-275

675

875

585صوالى

595

-061 eta

613

615

."الفيلعام!فيمحمدمولد

العدية.حليمةأرضعتهصيثالباديةفيضنينيقضيمحمد

يكفله.المطلبعبدجده.أمهوفاة

طالب.ارمطعمهكنففييميشمحمد.جدهوفاة

.الفجارحربفييثتركمحمد

بنت،خدمجةمندهـهوالع!ثرينالخامةفي،يتزوجعمد

أسد.(بقمنفرشهوكانت)خويلد

التحارية.زوجتهمثروعاتبأعاءينهضدد

الأربمين.ص،فييهبطمااول،محمدعلبهطالوصي

.بالدعوةمجهرمحمد

فيمأمنيكونوالكيالحبثةإلىالملمينمحظمبوجهعمد

.الاضطهادمن

دط4كتاشمنقولةايواريخ16

المدينة!فيمحمد!ولمءء،عءث!

(1511و3591،يندونكلار

ءيملم4!لل4-ء!+يم"مكةفيمحمد":اطوىستفومير

MedinaءلمMuhammad(مطبعة،دوكفورا
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961

062

622

627

063

-انبرحز8)236

يونيو(

وخدمجة.طالبابكطوفاة

محمد.تماليمتتغينةمنجماعةأول

الةبدء.المدينةالىلخصونوأتباعهدد.الهبرة

..بةالهبر

!قفاءعلجهدهمقصارىيبذلونالمكيون.المدينةصحار

."لخندقاصركة"بكبونالمسل!ون.عمدنفوذ

!مقاومةحدأويضمونمكةيفتحونالملصون.الفغ

العربية.اب!زيرةضهفيالاطدمفدابلأدية

عمد.وفاة

w.ص!و.صالم

حطصجم

الاسلاميةءبالمصطلحات

ةدائها

الزكاة

الأمير
الفاغة

المصطلحاتمنكثيركانلما.

هذامنجمانبهنانكتفيأنرأينافقد

لصرمحط،اقهالااله"لا:بالايمانالاصلاميالاقرار

."اقه

في،ابومؤمراتخسوترثى،الا!ميةالصلاة

مبة.أونات

ونصفأزاثنهنتبئاكا.الففراءعالة4تجبىالقيبةالضر

.عامكلعرةوترس،المسلمالنردمالرأصمنائة

.(المرنينامير).الخلفاهعلتطلقالغالالناباصد

ضيعشجز!تؤلفوهي،ن2القرشالاولىالسورة

الاسلابة.العبادات

الماعةوثقافتهالفارئادرد!لنةمنجزءأالمرلفيوردهاالغ

فير.لبسالمصطلحيالمعبم
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الهبرة

الامام

11ابطالمر"

ائذنة

المؤذن

الاشا

ثىتر

اسدونالر

اليد

الثيئ

الملاء

الاصلامي.ايقويمبده؟622عاممحةءنالملينهبرة

الجامحة.الصلواتفيالاصيؤممن

الولى.ضريح؟الولطأو"القدي!11

.الصلاةالالاسالمؤذنبدعووشه،الجامعبرج

صسى)الصلاةإلالناصيدعوالمسبدموظفيمنموظف

.(ايومزمرات

المفتوحة.البلدانؤالظنيةاللطةكثل؟الزكيالحاكم

محمدوكان.محمدع!دفيمكةعلكي!نكانتالتىالقبيلة

قريثى.بيوتاتمنبيتوهم،هاشمبنيمن

عل.6عمان؟عمر؟بكرابو:الأولالاربعةعمدخلناء

المقامزيدطغتثريفلقب،النبويةاللالةشالمتحدر

الأدنى.اثرقبلادفيا"ولا

الديه.الجماعةرئب!أوالقيلةزعيم

الاسلامي.الرعفقهاء
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لِثُفَافص!اا

يمييُّوقلعبَّاوَالأهَودتُينَوَال!لرَاشِدُا!فَاءُ

بعةالاوالراشدونالخلفاء10

فيففاةست.قاثدغرمنالوليدالاسلامَالرسولوفاة-ركت

فأيدتالأولىالجماعةفأتا.جماعاتثلاث،خلافتهعلىمكة!

الخابفةوحدهوهانهإلىوذهبتأعمهوابنأمحمد!مر،عليأ

بدعواهمتشبثأ،آلغفويينأو،هؤلاءعلياتباعَزادومما.ال!ث

محمدأيخلفبأنقضىقداللهيكونانيحتئمالأشياءمنطقبأنإيمارونهم

الأدنين.أتربائهمنخلفاه

دخل،الوثنيةضدحربهفي،خفْضقدالرسولوكان

فيالمتعبدبنصع!تفرضهكانتالذيالرسمبالغاثهيةالم!الارستوقراطية

الفرع-وهمالارستوقراطيونهؤلاءسىوهكذا.الوثنبةالبلدمَزارات

oAهـ
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-الاسلامنيحديثأدخلواقدوكانوا،79قريشقبيلةمنالأموي

الدثنطربقمن،ال!ابقونفوذهمالقديمةروت!م8استعادةالى

الجديد.

ادائدال!رفعلىفأكدتالخلافةالىالطاءشمنالصالثةالجماعةأما

عقلا!"وارجحهمارشدهم9بأنُنحتاروالقاضيالكلرببنآنذاك
-ءا

،ب!رابوةانتخب،الاقياهلهذاالغلبةكُتبتوقد.وقائدأزعما

كانوبذلك،لهخايفة،أعاثشةزوجهوالدَأيأارسولاعم

081الاربصةالراشدبناندكلاءأول

رتيف-أال!رب-زيررةشبهفيالقه!ه!نالزعماءمنكة-ايمانن!صح!

الثورةأطلعتحىْالأغلىبالرفيقيلتحقا)رسوليكدفام،

هذه-و-يدإعادةهيابفإلأولىمهمةكانتصاومن.رأسها

،أشهـرستةمدىفي،كا!لهَ!المهمةهذهاد%الىوُةْقولقد؟القباثل

الم!سَبالزخمإنثم.البارعةالعس!ريةالوليد،نخالدوبقيادة

!لم،جديدةلفتوحالتاسأالخارجإلىتطلغالداخلىالةضالهذافي

شيركانتْسَضازيَال!رببلادوراءماالىالأولىالاندقعاتولعل

قدبكاملهاقباثلوكانت.التليمةعنبحثأةرديةقبائلبهاقاتتظمة

علىالعثورأ-لمن،ال!رببلادمن،السالفةالايامفي،هاجرت

تمتعتشيءيعوزهاكانالهبراتهذهولكن.اخضرارأأكثرءراع

شد-تربه!ييرالتيواةمنهبمقدارالجديدةاطركَة

.الايمانمنموخِدةبررابطةالعامةوجمهورالقبليينالزعماء

ببوتاتمنبيتوهم،هاشمبنيمنالرصولوكان.مكةسكانهمالفرضيونكان17

يث!.تر

وعلى،عفانبنوء!مان،اظطاببنوعمر،بكرابوهمالراشدونالاربمةالخلفاه18

صتحدثماأوفي.ونفواهماببالجهما،نجاصة،معروفينوعلبكرابووكان.طالباولطابن

العودةضرورةعلنهمفييلحو،الذبيالاسلامعصربودفهالراشدينصدعنايومنالملمو

.بالورعالمتعةالأولينالخلفاءايامالى
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القرنخلال،ال!ربلبلادالماورةالديارعلىخ!يمنوكانت

رثةاطوالاءبرونطيةالبفىاطوريةالا!بر:اثنتاناطوريتاناكلبر،السابع

الضراثبعتتحت،رزحونلميونالاصالديارهذهابناءوكان.الفارسية

حكمهمانروتحتوالفرسالاغريقسادضهمءليهمةرضهاالتيابا:هـة

عندهـايسيرةمقاومةغيرالسكانمنالعرببحدلموهـكذا.الةاسد

الدموية،أجنادَبْنمعركةوبعد.وسوريةال!راقنخوالاندفاعفيأوءإوا

فيكلهان9فلسطأبوابفُتحت،634عا؟ثوليو)تموز03في

داماحصاروبعد635عاممن--سبتمبرايرإولوفي!.الغزاةوجه

وبذلك.أيديممني،دمشق،السوريةالعاصمةسقطتاث!رستة

حقيقةالبزنطيينعلىال!ربانتصاراتمنانتصارأولأسى

واتعة.

كلتبعهاالتيالقاعدةهوةليه((والنهبا&لب"كانعصروفي

لأهلخالدأعطاهالذيالعهدبربدو،مامدبنةدخولهلدنمِنتصرجيش

جليأ،ويبدو.الحدودأبعدالىومعتدلاالحدودأبعدإلىانسانيأدشق

المضطهدللشبرِةءقىنفَمااكألبرتال!رريةالكتاثبأن،الواقع!

الاستسلامضروطات!خِذمنوقدمعأ.آنفياليهالاسلامرسالةوحاملة

والةلسطينيةالسوريةالمدنفتحعندبعد!افياحتُذىنموجهذه

:االبلاذريأوردهكمادمث!قلأهلخالد!دكَوالي01الاضرى

الوليدبنخالدأعطىماهذا.الر-بمالرحماناللهببم

وأموالهمأنفسهمعلىأماؤأآعطاهم:دخلهاإذادمشقأهل

منضيءيُئكنولايُهْدملامدينتهموسوروكنائسهم

والخلفاءصهلمعمرسولهوذمةاللهعهدبذلكلهم،دُؤرهم

،9الجزيةأعطواإذابافديرإلالهميعرضلا.والمؤمنين

صق:راجع91

0015.theArabs , pلو3لمهHisto:+فىفىر.pK8!ا!نا
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العرببلغلقدحتىالسوريةالمدناستسلمتأضر!برمدوواحدة

.طوروس-بالأعني،الظلفيالطبيعبةَل!وريةحدود

فيالانسازيةالشروطهذهتعطىأنالحدودأبعدالىمناسبأوكان"

ببساطتهمعروفأعمروكان.الخطاببنعمرالورعالخليفةعهدمطلع

زصؤرهوالروايات.للرءية،أبدأ،مفتوحأبابهكانولقد،البالغة

أر-حفيص!فشهـكانثوبأ!رتديأ،الفتحبعد،المقدسبيتدخلوتد

المؤرضينوبعض092واحدخادمشيرررافقهوليس2،ْءرقعأا)ظن

هوكان،ا)رأىثاقبدولةرجلوهو،!ربأنالقولالىيذهبون

الاذظمةأنوالواقي022بكرابيخلافةوراءمنالحقيقيةالقوة

منطويلةةمرةَوفاتهبعدعُصِهـتالولاياتلأدارةوضمهاالتى

.الزمان

العراقية،اببهةفي،احتاواقدالعربكانذلكغضونوفي

فييَصمْلمبحضارةا-خكواحيث،فارسبلادعاصمة،المداثنَ

دكانورثالذيالصغيرالصبيومثلَ.ق!مثلهاءلىيقعواأنخيالهم

ا!بلفارسيةالكن!وعلىبصرهوقعحينال!ربيالمحاربذُهلاطلوى

والاشتطاطالاسرافمنضروبفيانغمسثمومن.قدميهعندمطروحة

.القتالفيرغبتهحطمت

العراقفي!ضةانصاراتالهربيالسلاحأحرزالأ!ربادئونما

الضراثبس-قتهساخطساميشعبٌالعربيةبالجيوشرخب-:ث

الاءبراطوراستب!ع،شمالاالحملةتقدمتفما،انهبيد.الثقيلة

.923-237ص،الأولالمبلد،سدابنلجقاتراجع02

عطهة:ادوردراجع21

.3600،Edward Atiyalh : The Arabs

لويس:برناردراجع22

.36.p،لوءBernard Lewis : The Arabs in Histo
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VIالنهائيالاننصارا-رازالىالعرببوفقفلم،الآريةقواهالفارصي

.اتدضوعشربعد

كتاثبزحفتالثرقفيوالهراقةارسنحضعونال!ربكانوبينا

ممرولىاوبابرإهونال!-رْءاءطريقومن.مصرإلىالخطاببنعمر

.السوداءاكبيرايةاةطاقتالجبارةالايىيمندريةمدينةأبوابالىاالقدممة

الاسكندرية،سقوطفي،أبيززطياطورالاءبر،هـرَقْلموتوعجتل

.646عامأواثلفياَل!ربطمممخضعتة

غربأأنهرريةا)+واتاندفع!،1ْ،نغقد+-وثظ

رربررأخضِحَؤ،قرطاجةعلىابزيةضتفة-ر.امروةاع!بحئأوجنويأ

عليال!رباستولىوبه،عربياسطولأولَوبُني.الغربطرابلس

الشاط!طعندالبزنطيالاسطولودُتر،رودسوغزَوْا،تبرسجز!رة

.أالمواريذاتام!ركةالليقباني

نحسنوهنا،طالبابيبنا!عمانبعدااصط!فة-ولىثم

بر.نفسهاال!رببلادفيالسياسيةالشؤونإلىقليلاَأنْلتفتبنا

البارزةالدولة!راكزمنكثيرأ،خلافتهأ!اء-في،أسندقدعثمانكان

-إعةأيديعلىمصرعهإلىقرباهذويبمحاباةاتهامهوأدى.أؤسبائهاىإ

ابيبنعليصالعةقوكان.د؟رابياظإ!يفةارنمحما-رأسهاءلى

أسفيانابي6بزم!اوية،عثمانانسباءأحدحملماضليفة!طالب

الىمعاويةوبرور،الحيلمنوبئيلة.ا!ورةاعلانءلىcسوريةأمر

03"خلعهإلىالأ!رضر3أدىمما،للتحكيمعليخلافةضرعيةاضضاع

لصبيليمكنكيفإذ(الفالفيراغينمعاويةوجيقعلجث!يكناالأمرباثى"في23

كيربالجنةيعداالنيان؟خرين7سلمهنضدخاذماععركةفيقفىالذيالسلمممهدأنالجنة

.الكنارالىالاصلامرسالةحطبيلقمموتونالآيناوئك

سوالمداحفعلرؤأنرغالاصاويةشبكنفلمبدئيأ.نجاحأعلأحرزالمعركةنثبتوصين

الذيبالنحكيمالةبولعل-الا!الدهاهمنالحظقيلوكان-عيأاكرهوب!ك،نجد.حراب

الخلافة.مندبفقدانهالالأمرخر7أدى
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،الخوارج-!اعةفي،عليأدباعمنمتعصبةجماعةأخرجَالخله!وهذا

وهو،ازرفةفيالحق،بعدمافي،وادعاءهمعاويةموةتوقؤى

علىالخلعوضعهأنبعد،غرليسالدولةعمالمنعاملاكانالذي

علي.معالمساواةتدم

فيفكان،طالبابحيرنعليالخوارجأحدءهـع661عاموفي

مؤسس،معاويةبأنذلك.ا)راشديةاضلافةعهدبانقضاءانٌذلكْ

أمرأ،وزيد،ابنهعينبانوراهيةالخلافةجعل،ويةَاا)-لا
.بعدهللمؤم!

هـنلافوالخلفاءا0ث!

لثمُكةفقىلكتنفالهوبقدارألافندت!فطاتستنشقانفيعقومسسوالعراله!الأفكاب!

كدلك،حولهمىالعبارالصحراءبطىيسىالديإحرال!ايىمر

يمرعولىحنالناسنحتافأن،ذلكدعد،المألوفغرمن

نإ.حولهاالحديثأطرافوقيجاذبونالدينيةالموضوعاتفي

حيويةمساثلحولأكثرخلافاتتشث!ألمأنههيلو-فةاكرالطآقرة

انلافة.كهساتةجدأ

عهدفي،موقتأ،ئواهُدقدكانواعلياتباعانوالواغ

و)كنهم،التقوىروحعَليهءلبتالذيالعهدذلك،وعمررممرابي

.الحكمَعثمانأيرةافسدتيوم،الصخببأسبابأخذواأنلبثواما

الذىالسياسيالنشاطفيالوحدةَالعلويونهؤلاءوجدالأمربادئوفي

لمإذاحتى.السلاحإلىالاحتكام،المضطربةالعربرلادفي،عنى

أكز/فأكرانمرفوا،ضئيلنجاحمنأكزإلىالقتالساحةفييوفقوا
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متج!تِد.الهفيالتؤكيروالى،التصوثإ!ا

وءبدهاللهرينوساطةأمماتةفىلارسالةالناسَأبرلنيقدمحمدوكان

لاركلزية،الأوحداصطناعهانوالحق.تج!تدبايالقولبرتضيولا

نءإلاتايلابُرْض،برالصلاةأثناءفيمكةَشطرالوجهد-وْ)يةاءئي

فيبدوذلكومع.3)ممافيهيُفرغونبشريرمزعنالباحثناولئك

ا-تراقنقطةإلىيتوقأنالانسانعند!ائف!الدينيالحاةزطبيعةمنأن

focusءرداله!الله9أنبيد.ماإلهيتجئدٍإلى،محسوسةة

يأيجدوالمالأولينالمسلمنانمنالرغموعلى.الحدودأبعدإلى

من،آستشعرتمنهمقلةةفأن،الالههذافيلالاكلانفيع!سْر

ولقد،ماضرلبمنتجل!،دتهتجمتدفيتجل-إلىآلحاجةَ،ريبكر

صوةيةحماسةفي-لقفوهالذيهوطالبابي،نعلي-شخصركان

t-قُدُسيأ،2بالشيعة!رِفواوقد-عندهمعليأص:حلقد.عارمة

زوجةُأنجبتهمااللذان،والحسينالحسن،ابناهقدُسيتهي!ثاركهوكان

رفعهماالفاجععليمصرعفيوكان.الرسولفيتُ،فاطمة،علي

ممهورميثاقوَفْقَبالعهلأتباعَهُألزمَوما،أيضأ!الشهادةمقامإلى

بدمه.

عام،المقدسبيتفيخا!يفةمعاويةُأعلنعندماُالحالهيكانتتلك

الحسن،ففاوض،بالغةصرعةفيغاياتهإلىمعاويةوسعى.661

خمسةلهتُتْركأنعلىالخلافةفيحقهعنأفئنازل،ضعمأوكان

ليحياالمدينةالىووتجهها5+بالكوفةالمالبيتفيكانتدرهمملا،ش

فيفمات،الرواياتتقولكا،الصتملهدُس-صث،ئرفةحياةً

حزبالينتسبرن،الأعلفي،الثيمةوكان.الفرقةاواطزبتمني"ضية!لفظةان2،

طالب.اد!يبنعلى

.الهداءمنصهيدأجعلهعااي.

،الأولاص!ز.،ابمبكيونيرفارسنيهتعريب،الاطدميةالثعوبتاريخ:بروكلمان.ه

(المعرب)5،1ص
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موطدأ،عدبدةئورابمعاويةوأخمد.عمرهمنوالاربعنالحادبة

اطوربة.الأكلبرأركانبذلك

مصاعبواجهتهحتىالخلافةيتولى،معاويةابن،يزيديكدولم

لةلقتاله،الماْ"ابن،اْسافقد.كئرة

ضي؟أقربكانتمعركةوفي.رجلمنتيغلىعددهابزيدلاضثيلة

الحسين،مصرعانوالواغجميعأج!لهالحسين-!توالمجزرإلى

مسرحياتمنمسرحية"يثبهبمظاهرةعامكلذكراهنحيَىالذىُ

هو،فقدكان.الشيحيةللقضيةالاستقطابنقطةكان،25"الآلام

الذيهونةصهِالرسولدموكان،اللهرسولحفيد،حالأيةعلى

استشهادرؤىولقد.صريعأفوقهالحس!نسقطالذيالرىضب

عليَمصرعروْاهامماأكثرآلاموينعهدفيالثبمةتضيةَارر!ن

وسقوطه.الاءوىالحكماضليارفيثم!منوعجل،نفسه

المسيحيةالفرقتشهدكما،نفسهاعلىلتنقسما)كرىالاديانجميعإن

هماليومالمسلمنمجموعمنالمنةفيعثرةوان.اليومالقاثمةالكثيرة

يعترفونالتئنةوأهل26،السنةمنهمساهرهمانح!نفي،الشيعةمن

عماينررةونولا،لمحمدفرعيينخلفاءآلأولينالاربعةْبالخلفاء

ين!ونإنهم.اليوميةحياتهفيالرسولم!لكيمثلبأنهيؤمنون

غير.ليسالرسولخلفاءمنواصدمجردعايأويعتبرون،الش!د

بالايضيلاء،الضحايامنكأليرأاتتضاهاكراة،العربيأغرِيَولقد

انقىلقد.الزمانذلكفيوأمنعهاالمدنأغنى،القس!طينيةمدينةءلى

.بندادضواصيعنضاجةهيو،11الكاظية"فيعامكلهذ."الاَلامهـمسرجةتفام25

يزيدلراسالحهناظليفةاعادةذكرىت!مي،اضرى"لام7حيةعسر"ثقام،يومأبيناربعدو

الحهن.فهاصرعالقالمعركةجرتصيث،عدينةكربلا.فيوذ!

omas!!اsيوزتوماسراجع26 .P Hug+ر3"الاسلامشم"!اDictionaلههـ

Islam623عد..لمه.
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ضربولقد.!رةكلفيعنهاصُدولكنه،ءراتثلاثأبوابهاإلى

شواتخمس!وبعد،966عامالمدينةعلىاطصارسفيانابيإنيرزيد

صيل.نصرغر!رزفلمالهثزنطلييناسطولَال!ربيالاسطولها-م

شُنالذيذلكالقسطنمايةيةعلىالامورونشتهكهكرهجومخر3وكان

،والطاعون،الجوعتطونعندما،716عآم،سايمانعهدفي

-وهيالاءريؤيةواكار،المدافعونالبلغارشنهاائياالوحشيةوا!جمات

فط.الاسلاالاسطولتدكليرعلى-الماءفي-شتعلمادة

القوةةرضتفقدا(سلم!نعلىالقسطنطينيةامفاعمنارغماوعلى

وأولافىهالملكءبدطلففي.أخرىواتجاهاتمواطنفيقسَهاالاموية

الا"ويةاصلافةبلغت،وهشامِاننيو/يزيد-ويىإ؟نالوليد،الاربهة

وهو،9!مم!هجيْحونخمرَالوليد-يشبًرَفقد.مجدهاأوج

الناطقوالشعببا)شكيةالةاطقالشعببرثنماالفاصلالتقليديالتّخم

اقياهفيالاسلام2واند.وراءهآقدامهمالمسلمونووطد،بالفارسية

احنلتولفد.وس!رتةدودلْخفيُفيارىبالبوذيةفا-تك،الثمال

.مم!914ء،*4سيحوننمرعبر،الفآشتهةوا

العصرية.بلوخستانفيمكرانعبرجنوبأأضرىءربيةقوةىواندفدضا

مُلْتانبلغتحتىوئيدأنقدكلأالثطلانجاهفيالكتائبهذهوتقدمت

الهند.اطراثعلىاللهحمايةالمسلمونبسطوبذلك،اتوبيالبنببفي

كانلماالديار!لكفيللاسلامنشرمنعقِبَهُوماالفتحهذاولولا

قدالترسعكان713عاموحوالى.أبدأ-وجدأنالهربيةللباكستان

.10الاقيهذافينفسهاستنفد

منبعددالهزيمة2وأوالر/رعلىناءبنعقبةحملاؤربقيةوفي

ثابت،غيرقلقأكانالبربريةالديارعلىالعربسلطانأنبيد.القباثل

القبائلهذهولمُتخْضعَ.عقبةوفاةعندعنهالتخليإلىالعربفاضطر

ادارةنحتالمنطقةةوُضعت،عافاثلأثينبعدإلاحقبقيأاخضاعأ
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.المباشرةدمشق

ذلث.711ء(مةبدأافيوليةال!رويةأوروبةفيال!رب!قدمأما

ز!ىكربرنمويمىإ!رةتحتيعملرربرو(وكان،ازيادبنأطارقبأن

اسبازيةإلىأ1،ضهيق1َعبًرَ،الامويينفِبَلمنئةالغراةريقيةأكلمر

اجتما-واض!يفةمقاومةهناكال!ربلةياذاحتى.غيرلي!مىرالنزوابتغاء

،القتالساحةفيإلااندقعهمزَخْميُصَدولم.الأيبيريةالجز/يرةشبه

عنلشأتال!ربهزيمةولعل.732عام،وروازييه!ور(بنا

جبوشضرباتعننشأتمماأكزوايوائهمالجندإطعاممشاكل

مارثل.شارل

الاطاصيالمحيطكلنممتدةمنطقةيحكمونالعربكان732عامفي

ضخمةاكلبراطوريةبؤلفالمنطقةهذهكانت.والصينالهندعومالى

-بالاسلامتدين(الأدنىوالثمرقاةريقيةويثمالياسباريةجملتهافي)

منطأرحبالتاريخي!رفلمواحدةبررايةتستظلالثسوبمنمجموعة

سلطاندبسطلمالاطرافمتراميةالارضمنورقعة،قبلمن

مجدها.أوجفيحتىنظيرهاعلىالرومازيةالاكلبراطورية

علىالامبراطوريةاشتمالمنبسبب،الاموينازرلفاءَوواجهت

ناوالواخ.هائلةاداريةمهقة،القوكلياتمنالمتباينةالمجموعةهذه

الشعوبمنمتناةرخايطفيالموخدينالعاملينهمااكازئةال!روالانةالأسلام

الحركاتثِتواحد.العربيةدراسَةبدأتوالكوفةالبصرةوفي.والثقافات

27الصاصسةاطروفعلىللدلالةconsonantsالصامنةاطروفعلىلتوضع

vowels.ال!كةوضَرَبا،الدواوينوالوليدالملكعبدوعرب

2 vلقدو.الريةا!نةزشديدةفوضى،الحركاتاحداثقبل،ريبغيرس،كانْكلة

علبهاانطقوتحقيئالعريةالالفاظضبطابتنا+المراءلجوإلىالرحالالربالط!اءشد

موحد.كو
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.028بريديأ!ظامأوأحدثا،العربيةرالاكة

يةسرو:هيولاياتتسعالىالاسلاميةالاكلبراطوريةوقسمت

وكرمان،و)رمينية،والحئجاز،والبصرة:والكوفة،وفلسطش

حىحى
.ءالاوجنوديجملادأ!ن،صه!بدقية،ومصر،الهنديةوالتخوم

ولقدجمعجمم!أمرإيرعىعلى!منها!نحطا!اءوقد

وكان.الأصلينالبلادأهلحسابعلىطائلة؟رواتالأمراءهؤلاء

حملمما،أالفاتحناالكلربإلىالجزيةيدفعواانادلهكنغرعلى

حتى.ابزبةآداءمنالتخلصأجلمنالاسلاماعفاقعلىءنهـمكئيرأ

عننبحثأناالمركزيةاطممومةاعلىتجنحصهلفُالاتخاتصت)ذا

المسلمينعلىاظليفةةرةدوءكذا.الميزانيةفيا)سوازنلأحداثوشا4

نشاماإرشم،التدبيرلهذاوكان.مَزيدةلىالارضءلىضريبةالجدد

implicationsمنطوياتٌ،الدولةكلواردفيمؤقثاستهرارءنعنه

مواطنينبروصفهمالدينفيحديثأالداضلونعُزِلفقد.ضطيرةاجماءية

سيفأالدولةفيأحدثوهالذيالاضطرابةكان،93الثانيةالدرجة!ن

.الاكلويالحكمزجه1فيسُل-جديدأ

دمشئ:خلافةلاغراقالتقياأنلبثاماتياروننشفىقيوهكذا

الخلافةواغتصابالحسينمصرعمنبسببللاءو،شالشيعةعره)1(

التىالضرائبمنبس!ببالمسلهينوغيرالموالم!3ْنقمة)2(وبالقوة

المتبطثة.ال!ربيةالارستوقراطيةلمصلحةىلي!مفُرِضت

TAكانففد.اطالىيديالبرنظانايثبكانيديالرالظامهذاأنيتوهملاانبالقارى"مجن

فبر.ليصالدولةرطنللقلاصطنمتخالصةحكويةمصلحةالنظامذ!

لفانزمجسبستبة،ايايةهياج!عيةلجقاتأربمإلىينق!ميالاصالمبتمعكان92

المابنةوالمودوالنصارىوكان-الكتاباهل)3(،الموالمي)2(،الم!لمون)1(:واهيتها

"الوثون5وبل،الزرادضفون،بمدماق،تحتهاأدرجثم،الامربال!فىالبقةهذ.يؤلفون

.الارتاءالصبيدو)،(،أيضأ

.الربغيرمنالاطمفيالداخلون!هم03
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الجاهلية،منذفثبانفكئتماالتى،القَبَليةالحروبوكانت

بينالصراعانوالحق.الحكماستقرارعلىمو!ولاَخطرأتشكل

القباثل،هذهب!نماالأحقادقؤىقدكانال!رببلادفيالقباثلمختاف

وأنسابها.بشخضيتهاضاريأاعتزازأوأشْرَبَها،الرسولظهورقبل

الجماعاتأعضاءتعيقالوضوحكلواضحةأنساببثبراتفاذا

الىبالنسبالاعتزازوهذاالاحقادهذهالقباثلحملتولقد.المختلفة

الامبراطوربة.دنبا

المفتوحةالمدنخارجمعسكراتنيالأءربادئالعربُعُزِلواذْ

تكادوَحداتفيالتأمواثمومنالقديمةالقَبليةبتكتلا!هماحتةظوافقد

وئارت.وجنوبيهاالعرببلاد!ثماليفينثأضهممواطنمعمتطابقةتكون

الأموىالعهدخلالالجنوبءربووينالشمالءرببنال!صبيات

و!ق!.ادرشووراثةازرفةءورحولعادةتدوروكانت،كله

الفربقوذاك-ينأالفريقهذايصطنعواانالاموينالخلفاءدأبمنكان

الخاصة.السياسيةأغراضهملتخقيقيسخروهماوان،حينأ

أهلمنءربأوالعراقسوريةفيادشقربنأقدممنكثركانوبينا

.الظلأهلمنكانالفاتحةالقبائلمنالأعثلمآلسوادفأن،ا؟نجوب

قَدرأالناسنفوسفيفييرانبهضليق"فاتحجيشكلان2والوا

أةرادمسالثهو-الأقلعلى-واحدلسبب،والنفورالضغينةمن

القبلي4!ه؟!طء!؟الصراعخلفتةهذاإلىأضفتفاذا.أنفسهمالجيش

كلنها.الثورةعنا!رُل-يك!يسنرت

وباس!شاء،اكو-يهيُعْوِزهاالامويينعهدفيالثقاةيةالأغراضوكانت

-ديد.شيءأيماالمغاوبةالشعوبالىال!ربييحمللمواللغةالدين

المحارببأنذلك،الفكركطأفقهمنحدقدالصحراوي!راثه)ث

النبلاء!طبقة"وكانت.الهرْبعندالأعلىالمثلالىبركلزكانالصحراوي
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.والعاومال!ونبررءطيةعنايتهامنأكزبالحربتعنىالعربية

أنهعلىدليلاثمةفأنالمحاربةالطبقةلمقاما)رفعهذامنالرغموعلى

الفنوجدولقد.الم!ركةءيدانخارجافيَزاتبعضلل!ربكانت

مكةفيوالمويىية!الثم!روازدهر،والقصورالمساجدفيتعبيرهالاموي

رعايتهم،الثانيوعهرالوليدونجاصة،الخلفاءبعضوأسبغ،والمدينة

.الطبعامءلى

الامبراطوريةحياةفيالةربيةالقوميةعلىالتوكيدالامويونالخلفاءووضع

الةرقيالامتيازويىياسة.ال!ربإلىالرشس!يةشاصبهاجمبعالتيُأسنِدت

نجاصة،منهموالةرس،المغلوبةالشعوبنقمةالدولةَأورثتهذه

اكبربرر؟صفال!ربيخقفهالذيالا؟رإلىاستياء-في-راواالذيرن

المحاربأصاب!اإلىالاشارةءةاسبقتولقد.القدممةثقافتهـمفي

الشعوبزرواتعلى،مرةأولَ،عتاهوتعتلدنذهوذمنالعربي

المغاوبة.

الىأالم!لوبةالشعوبنظرفياالامويالخلفةتحؤلشىءبعدويضيئأ

ثاْرةالعنصريالته""يزعلىالقائمةسياستهاثارتلقد.فالجافي

خضوعهمي!اكانتالذين،الفرس
مد!نةحوالى،طماماأكئر،الاستياءيصيلطماو)نما.لسلطانه

دمشق.

31والحديثنالقر2تلؤلينقوامهالامو،ينعهدفيالشعبيالتعاموكان

المساجد.فيالدرسحلقاتيعقدونكا؟واءترةشحتَفظةأيديعلى

يزاللاوهو،الخطورةبالةرضأتلبطهرعنالةرآنحفظوكان

شاهد،هأنبطوطةابنويحدثا.اليومالأسلاميةالديارفيكذلك

صبية،عشرالرابعال!رنفيالاسلاميةالبلدانفيرحلاتهخلال

حضمن،وهوالقانونقوةالا!مفيو!عديث.وأعمالهالرسولكلامهوالحد!ث31

.نالقير3بعداثانيالمقامبحتلالثأنوالأهميه
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منوليس032القرآنتعفمفيتخلّفهيممنبسبببالاغلالمصفدين

علىمقصورةظاهرة،مألوفةغرظاهرةكانالصنيعهذاانفيريب

ادواتندرةفيكانفقد،كانماوأثأ.الاسلاميالعالممن!غيرجزء

بالحافظفاذا،عليهاوالاعتمادالذاكرة"قويةعلىالفومحملماالكتابة

الهجنمع.فيهامأعضوأيصبح

الأمويالبيتأبةاءفيهاتلففالتيالمدرسةهيالشامباديةوكانت

صافيةالعربيةاللغةيتعلمالأمويالاء!ركانه!ا.ثقافتهمالأولون

هذ!ا-!ال!ساعدوقد.بيةالاشبالحضاراتالاحتكماكآفاتمنكلبرأةْ

الأموي4طاسوءومن.ونشرهااللغة!يانةعلىلمالصافية"بالعربية

.غرهءلىالعرفيباشيازايمانه-مزثزعلىأيضأساعدصالالاْهذاأن

الأسقوبلطغياننتجةمتحبرةأمستشعرائهعقولان2والوا

وكأنهذلكعناكاشئالتكلفيعكسالأءويبالأدبةاذا.والشكل

كان.الباديةابنمشهدهو،واحدأمشهداَتنقلةءر2فيرشاءى

واصطناع،والكتابةcال!راءةمنُيح!سِنهو،عندهم،المئكلفالرجل

القالدمعالمتناغمان،والجلَدعةالشبوكانت.والنثابالقوس

الضيفذرىكشأنذلكفيشأذ"!ما،عظيمتمجيدموضع،البدوية

.المرأةامواصتر

والةزلىالسورينثقافتي-قدبررعنال!ربالحكامعجزمنوبسبب-

ناالأحيانمنمحهير،فيآ؟روافقدذلكفيرغبتهموعدمالمتفوقتين

واتخاذانلاعةامستوهكذا.الثقافتينزَيئكعناصراسوأكلخدوا

حياةمنجزءأالجسدلذاتفيالانغماسضروبومختلفاقحظيات

ناوالحق.شيءكلفيبالاعنداليوصيالاسلامأنبركم،البلاط

اثارومسمعاكاسمنمشهدعلىالطاثشةبأعمالهيتباهىاظليفةرؤية

44inملfrica،افريمهو2جةفيرحلات،بطوطةابن32 Asia an؟لمTrave!

A.؟جبنرضة .R Gib.ول.
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الدين.هوارثيسياوجودهأساسُكانمجتمعفيالمتدينالعنصرغيظ

جعلالمتأخرينالَامورجنعلىشلبالذيالخالصالدنيو!هالمزاجإنبل

المندفعاببارال!راهيةن!رإلىفانضافا)ربىيبلغالأخيرَالنقمةسيلَ

دمشق.نحو

!!8*"،

ذلك.باسمأءكٌيغهرهمأذرعهمالمديتونثنىالمدنداخلوفي

.732عاماكوتفإلىانقىقدكانالعربيالأظيميالنومعبأن

الاسلامي،المجتمعفطشأنأالاعظمالعنمربوصفه،المحاربعدوكان

،وافىرَفما،بالتا-رةاذاالفتح"زمانانقضىلقد.ماضيأخبرأأسىقد

ا،دييولقدعرهَ.بح!وقهمللمطالبةالآنيتصدْرونوالمزارع،والطلم

بدبئوالنهوَضالجندي،عالةالضروريةالئضلةالضرائبيدفعانالعربيْ

القواتنحوالبربطانيبالشعورأوالاميركيبالشعوربذكرنامما،نفقاته

الأضكرزلمنن.العالميتيناطربينبعدالمسلحة

السيطرةحدودوراءماإلىالا!جمرآطوريةالجيشوبغوقدأما-

علىثانويةمناوشاتمنبأكثريقومانوسعهفييَبقفلمالففالة

تحتالمنلوبةالشعوبلأبقاءءاولاتمنبأكثرأو،التخومطول

في،المسلحةَا-هـلقواتاتعاْو.فاسدضلمفةسطرة .صصكص--حت
أكزعسرةجديدةبعناصرالجيث!ييتغذيةأمست،والمدنالحوا!ر

لةص!ف"يَمك!فَمدَالشعبيالتا،يدَانجيشخسرفأكر!

فعالة.ءمقاتقة

الباهظة،والضرائب،الشيعةنقمةتفذيها،الجاثشةالاستياءمياهوفي؟

والح!ومة،المدينيةوالضغينة،العربيةوالعنصرية،آلقَبكيةوالمنازعات

شخصفيالعباسيينسفينةأبرت،الأمويالجيشوتفسْخ:الفاسدة

هاثم.بنالعباس،الرسولعهاالىنسبهيرجعالذي،العباسابي
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ذروةفيالتربغإلىالعباسيهذاوفقالبارعةالدعايةطريقو"ن

.السقوطإلىالمتداعيةالامويةالسلالةعلىالانتقام.صتالذيالطوفان

حوالىوالكوفةالبصرةفطاستقرواقدالعربالمعثرونوكان

توفيمتطرفةشيعيةةرتةكانتالمعضريناولئكوبين.067عام

،العباسبنعليبنمحمدالىسلطتهفانتقلتثرِثُهُعقِبكيرمنقاثدها

الشيعةبينمُلْزِمتحالفأشأوهكذا033ألأولالعباءكطاظليفةوالد

السلطة.مقامعنالامويينلاسقاطء!رشاتتحا،ا)هباسل2وبن

سثةإلىبالمسلمنثرجعواأنء!دأأنفسهمعلىالعبابونأخذوإذ

علىآلمسلمينأتقياءمنكثرعطف،كسبواأناستطاعوافقدا)رسول

دنيوئةُنفمتَهُاثارتالذي،الورعالمسلموكأنبدالقد.-ضيتيم

المسلمن،وغرالموالىوتقاطر.منافحأؤميرأوَجَدقد،الأمويالبلاط

نأظتهتموفيالعباسليينرايةتحتللانفواء،وال!راقيينالفرسوتا!ة

!يرهم.يكونسو"تمحدثرتغهأيما

الاضادفيجذورهاتأ!لتوقد،المعارضةساعداشتدوهكذا

اعلِنت747عام(يونيو)-زرران9وفي.المستجدةوافلافاتالقدممة

منكثراليهاانضاثالجنوبعربَمنقبلةرأسوءلى.ا)عورة

وهواالخراسانيأمسلمابودخلالايرانينوالفلا-شالموإلي

سوربة"ثورةوحالت.ضراسانعاصمةَمَرومدينة،فارييمُعتَئ"

وانضم034المحاصَرالفارصيالحاعمالىأمدادأاظليفةارسالدون

التي،المتعصبةولكنِ،الصغرةالثور،شمجموعةوهـم-اظوارج

،3نولم.ال!راقفيآلمتصردينإلى-رادهآأةمنواحدأعليقانلكمان

المؤرخينبأجماعمعدودوهو،أمويخايفةخر3-المانيءروانلدع!

نحبمناوثقكرعللرصلاللد.كاننبهلأنلهمزعبمأعلبنمحمدالعةارتضى33

طاك!هن.االامولن

ان(فيالراق.صر)المتر.ننلهمنبببروال!ورنقمةأثارتداثانيمروانالخينةكان3،
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بعدجاءقدوكان،الكارثةَبهيدفعالذيالقايلغر-حاكمأكفؤأ

.حالآيةءلىالأوانفوات

ء-ام،ادوداءا)رايةذوي،ال!باب!نأيديفيال!وفةوسقطث

دءخمئ.استسلمتواحدعاموبعد.خليفةالعباسبأبيوْودي،974

الكناثساحدىخارجذلكبعدرأصُهُ)ليُحْفَرةراراًاكاني!روانوولى

للقضا?لىمُب"!نأررنامجأينفذشرعالجدبدالخايفةإنئم.ممرفي

و-ى.منهالعامةاطياةوزطهـسالسابقةالسلالةآثارمناْركل

بناالثانيعمرالورعالحليفةةبرخلاما،الامورشُتجسَتْقبور

.(-ثزلعزاعبد

للدولةأاعاصمة،الفارسيةالتخومعلى،الكوفةواختيرت

منه،مفرْلانحوعلى،الاترافإلىكلهالدولة!و-يهونزع.الجديدة

الةرسواحتل،الم!مميالخابفةصَرَسَال!رسشىكللقد:فارسنحو

.الرئيسيةَالحكومةمناصبَ

!اريىفيالعربيالعهدبانقضاءايذانأالاموينسقوطوكان

أكزصفةَوممتلكاتهالبلاطاتخذالغباسيينظلففي.الاسلام

.ءدولية

لعباسيوتاءلخلفاا30

العناصرمنكثيرأكنافعلالسلطةمقامإلىالعباسحُمِللقد

الخوارجُوقانل؟العرشالىعليأبناءعودةالشيعةارنقبفقد:المنشفة

المسلمن،وغر،المواليوناضل،للقتالوحاثوريةروحمن2بدا

إلىوبالنسبة.الاجتماعصينوالاعتبارالمكانةأجلمنوال!راقيونوالفرسُ
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العباسيةالقيادةتكنلم،الانسىاميعوزهمالذينالأحلاثهؤلاءمعظم

للعملجهودهموتحشدشملهمتجمعتسوبةغ!لر،مؤقتةوسبلةغر

053كمثترعدؤضدالموخد

اغراضهاتحقيقإلىالمتباينةالقوىهذهمنكلسعتالنصرأعقابوفي

وبالقرآنالواحدبالالالاممانالىأضازواقدالشيعةوكان.الأصلية

بالرسولنسبُه"يتصل36آمامبقدسيةالاممانهي،ثالئة!عقيدةال!ريم

سثةإلىالعودة!بالعثاسوَعْدُعنىولقد.وفاطمةعلي-طريقمن

ذريةمنرجلُنحتارالىالخلافةاةاد،الشيعةعند،،إرسولا

إلىالشيعةنظروهكذآ.،الأدهية"،الحسنالش!يدأخي،الحسن

فيحدثوكما.لقتالهمايىوفوساصوامغتصهشإلىم3ظرينالعباس

لمولكنهمالمعركةَالشيعةخصِرَالاسلاميالتاريخخلالكأمرةأحيان

السياسةجسمم!تحأفيالشيعيةُدقلا!النقمةوظلْت،اطربيخسروا

العباسبة.

التيالعنفيةالاساليببقولهبوحيقدالذياكلاماماكانوأيا

ففالة.كانتانهافيريبمنفايسالنقمةلكبتالعباسابواصىطنعها

الخاليف!ةهذاانفالواخ.وهـوأعث(اسقاحالةبانخاذُهُيكنولم

تدحْرُجياؤثهلالكي+نطصأءرشهجانبإلىنثرالأولالهباصي

.جلا،دهضرباتتتارؤوسا

بالفقهاءنفسَهُالعباسابوأحاطوالورعالتدينلأهلواسترضاة

إلىمحظئاتهاحدىارسلالذيالاموقينقيضوعلى.الدينورجال

صارتاذ،وأرصبأوسعاطصعلكاثلاحلفأالحلفاءسكلاثايةالايةالحربفي35

باحاجةولا..اوروقالفاضتهةالدولةعلالقضاءابتناءالثهوعيةمعجنيالىبخبأأدجموقرالحة

ظافرين.الحربمنخروجهمبحدانتصرينمصكرمزقالذيبا!لافايذكيرإل

.دسناند36

.الرأصبقطعأوبالطابعلههالمحكومتحتيفرضجلدمنباطأنطع.

(بلصرا)
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وعلىالاستتارعلىالعباس!-سصالصلاةفيالناسلتؤمالمسجد

كزوساستهرتفقدكانماوأيأ.الناسأعينعنمعاصيهحَجْب

.اقبلمنكعهدهااالقصرجدرانضمندازرةوالف!وقالخلاعة

أصبحلقد.الخلافة!ومفيبئنٌتغئرحدثالفرسوبتأفي

نأالىنزعلقدبل،الفاريىيةالطريقةعلىاو!وةراطيأحاكمأالخليفة

فقدلمااللهريصول"خايفةبلقبيقنعلمو)ذ.اللهصفاتلنفسهيتخذ

فيءرتتة،دعايةآلةُروجتوقد.!الله"خليفةنفسهسمى

.ألناسفيواذاءتْها!الاد!يالخ!ليفةأمنصبلقصة،عناية

7عاموفي atلقد.النقلصف!العباييةالا!براطوريةرقعةأخذت

،وخراسان،والحئد،وعُمان،افربقيةوشمالي،اسبانيةأبت

ا!وىالعلويوالكَوفةأهلُواكره.العباسيللخليفةبالولاءتدينأن

ووُئق.الأنبارإلىالمدينةتلكمنعاصمتهمنقلعلىالعباسيينالخلفاء

الأقل.ءلىظاهريأالنظامإقرارإلى،وخليفتُهُالسفاحأخو،اكصور

-مقتدرأوزعيماداهيةَدولةرجلَوكان-اظليفةهذاواصطنع

،ااظراصانيامسلمبابيفأذا.ا،حيانبعضفيوالغدرالقسوةسياسة

لأبيتمتالتىالانتصاراتإحرازفيالاثرعظيمَسيفهكانالذي

تعاقبوفي.الخليفةمجالسمن!ودي9مجلسيحقهولقى،العباس

ثورةوسحق،سرربةفياللَهعبدعمهثورةالمنصورقمع،سريع

خراسانفيفتنةوأخمد،الفرسمتطرفيمنفرقةوهزم،شيعية

المنصوراورثالشماليةوافريقيةاسبانيةوباستثناء.المجوصي!شباذقادَها

تماسكة.كللزاصئة!اءبراطورية!ابنَهُ

حَرصةوو-!رت،الاْولىالعربيةالفتوحَعُمَرحكمةوَتجه!توكا!ا

ور-جفاليه.العباسبنيالمنصورحكمةُوتجهتِكذلكالامويينمعاوية

،بغدادبناءتاثرهأبرزومن.العباسية1الخلافةاساسوضعفيالفضل

ءركز،عامأخمسينمنأقلفي،أمستأنلبثتمامدينةوهي
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الدولةفيrvالوزبرمنصبأيضأالمنصوروأحدث.ال!لميةالثقافة

مظهبركلإلىقذت(بوروقراطية)دواوينيةثممنوأحدث،العربية

لجَث،بَرْبنخالدُعحَمِلَولقد.الامبراطوريةفيالحياةمظاهرمن

صفةغيرالأكلربادئلهتكنولم،للخليفةمستشارأ،الأولالوزيرُ

هارونَتثقيف-ولىفقد،خالدابن،يحيىأما.هـحْضاستشارية

ومنص4الوزارةمنصباليهأسندالرشيدُاستُخْدفإذاحتى،الرشيد

38،البرامكة،خالداصرةاكتسبتثيءبعدوشيئأَ!محدودةغيرسلطة!

عاممنللاكللبراطوريةالفعليينالحاكم!نهمافرادهاوأمسىهائلةْروةَ

وضع،الشديدالعزمذا،هآرونالخليفةولكن،853عامالى786

خالد.حفيد،جعفرَبقَتْلِهِلسلطانهمحدأ

بجملةالعباسينظلفيالعس!رقيالفنحنَصِفَاناءكانناوفي

الأبيضالبحريْشأنأأقل!جزروبضعصِقِتِيحَةَفتحوالقد:واحدة

هذهعلىاسميةسلطةغيرلهايكنلمبغدادانوالواقع93.المتوسط

هذهكانتمصرفيالفاطميةالسلالةقيامو-ى.النائيةالممتلكات

عنالأحيانمنكثيرفيمستقلنحووعلى،زونسمن"تحكمالممتلكات

المركزبة.الحكومة

ولكن،بيزنطةيخضعأنالثاكاالعباصيأاظليفة،المهديوحاول

علىالوصية،ايربنو!ععَتْ.البوسفورعنداجهضتهذهعاولته

وبين.الهربالىالجزيةودفعتِ،الصلحالى،البزنطيالكلرش

(1الربناريخنحنصر5:علىايرسيدراجع-"العبءحامل"ثحقوا!فظة37

the SaracensلولمهA Short Historyفان!ربيةاالفظةكانتواذا،041ص

فارصي.ننهالمنصب

جمفرهشلسني"الفبيههدا!زاللا،اليومو-ت.بشاكماسكةالبرهرلاهاضهر38

بي.الراال!اتاعرمنرقعةكلزمفهومأ

المفتوحة.اب!زربهنوإقرعلشمردانيةكانت93
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تخومطولعلىء-رَضيةغزوابالمسلحةالقواتشنتوالفينةالفينة

المةاوراتصفةعايهاتننكانثالغؤواتهذهولكن،الامبراطورية

قدابنديعهدكان.للقتالاستعدادحالةفيالجيشإبقاء!اإرادا

التماهـأالعباسيينظلفيريةالف!المظاهرإلىنلتفتأنعليناوان.ولْى

عظمتهم.بهنقيسلم!يار

نقلفيوكان.وال!ربالشرقمنءزا-أالعباسيةاطوريةالاءبركانت

وءررالغربيرررنطةنفوذمناضعفمابغدادإلىدسثمقمنالعاصمة

النفوذضروبالهربيةواللغةُالاسلامُوصَ!ر.الشرقيفارسئفوذ

هارونحكَمَوإنما.حقأعربيمزيجإلىوأ-الاها،هذهالمتباينة

العالمفيالثفافةكلركز-ختبركانتبغدا؟في،المأمون،وابنُهُالرشيد

الفَرئي.

الثقاهـليةالسيادةقمةَبغدادبلوغعلىساعدتالتيالاسبابأنوالواغ

منأعمقالأسبابوهذه.القمةهذهباوغهاحقيقةعنأهميةنقللا

أ؟رهلهكانفار"لىمنءربهاأنمنالركمعلى،بكثيرالجغرانطالموخ

علىساعدتالتىالهواملمنأعمقإنهابل.ريبغرمنذلكفي

،الناسعقولوخزتالتىالدينيةالصوفيةأعني:العباسيةالسيادة-وطيد

فيومةالح!إلىالنظرعلىداثمأالقوموذممْرهالتيالثقيلةوالضراث

والمراع،أذضلعالملاقامةالتغييرالىيحفِزُالذيوالفقر،أكزانتباه

كأ!يرنيالناسيدفعالذيالصراعهذا،والاعتبارالكرام!أجلمن

يحرَرالذيالعس!رقيوالتقلص؟والسلطنالقوةالتماسإلىالاحيانمن

.أضرىءأغراضنحوويوتجههاالف!ريةاكمىصلكات

والرجل.متفؤقةثقافاتمنامحمنفهماإزاءبالدوزليةالعربيشعرفقد

جَدارخلففضولهونحنقالامويينسبيليختارقدبالدون!ةبثعرالذي

وررةضبيثتهيعتزلوتد،الثقافيللنشاطstoicالرواقيةالمقاومةمن
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يوه"لرقدثانيةناحبةمنولكنه.ناحيةمنهذا.بوجودهاالاعراف

علىالفيضانمساربويفتحالعباسينسبيلَونشاطحيويةفييتْبعأن

يكدولم.عَقلهتغؤوأنالمختقفةالف!ريةللتياراتيزأمصاريعها

الامبراطورية.علىكلهاالفارسيةالثقافةندئقت-ىالبابيفتحالعربي

الفضولحيثمنالركودكُقِيالأموفينعدانالظلملمنوإنه

فهذان.4العقليةْالمطالبفيالحيويةكلي!العباسينعدوانالفكري

من-زءهمامابقَدْرالعصرمنجىزءوهما،نسبيانالتعبران

علىقؤنهالعباصيأقاملقد.نطا!ماضمنأدوارهالعبتالتيالشعوب

مقامإلىانتهىتدالعباسابافأنالباطنيةدوافعهكانتماوأيأ.الدين

حاجةفيوكان،الدينيالأحياءمنموجةغاربعلىمحمولاالسلطة

علىهولسلطتهتعزيرزأاوأحكَامهاللاسلاموتوترهولاثه)علانالى

بأنالعربييأمرالنبويالحديثإن.الدبنفيحدبثآالداخلنرعاياه

والم!رفة،العلمَال!با!يالتمسولقد94."الص!نفيولوالعلميطلب"

متعددةثقافاتذاتا!براطوريةإدارةمنالتمكنسبيلفيالاتلْعلى

طريقمنالم!رفةوبالطس.غيرليسالدي!للأمرمنهاذعانأنقللمإن

المشطلعن،ربنالمف!وجماعةالدينيينالمصلحنالخلفاءجماعةأر!ىالدين

-.سواءحدءعلى

في،،روزأالأشدالشخصيتنهماوشمارلمانالرشيدهرونكان

ناإلىالفربرلهوناتكتابويذهب.التاسعالقرنمسنهلعند،العالم

المؤرخينانبيد.عديدةمراب،والسفراءالهداياتبادلاالعاهلينهذين

فير،ليساثنينامو!نخليفتينب!كرنيهفيانأردنااذا،الولهدوافيالملكلعبدكانت،.

لاتحفةالقدسفيالملكباقامهاالقالصنرةتجةكانتلقدو.المارةفنعلةفيبفا+أياد

وروعة.جمالانضاهى

،."يمةاثرشاح"بالموصمةالبويةالاصادبثمج!وعةرابم،ا
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نأروعنافيَموقصس،الموضوعهذافيالصمتيازمونالعرب

أعينفيشأنذاتغركانت!المقدسةالرومانيةالامبراطوريةا

.العرب

اكاضربالعيشبتبزعهدبأكاعادة-وصفا)رشيدهارونوخلافة

ولياليُأنْس،فا-رةوبسُط،ذهبتصحا:حكايةإنها.الخصيب

وابواريَالعصبد؟زللقد.نخايرالعالمداريخفي،ضارعهالامتْلافة

ولقد.اظليفة!زواتمننزوةكلواشبعوا،فخمةقصورأباَلمئات

بعد،مافي،صُؤرِترائعةبمشاهدزاخرةغنيةالبلاطحياةكانت

وليلة.لبلةا)ف-كاياتفي

شعاعاتذيعملاقدولاببمحورأشبهبغدادفياظليفةقصروكان

منمنقطعغيرئ!يل!وكان.الامبراطوريةأجزاءءتافإلىمثجهة

هذهيديرونوالتجار،والشعراء،والموسيقيين،والفقهاء،العلماء

بدورههووكان،لهلولاثهموإظهارأالحباصيللخليفةإعظامأعاتالشط

الذهبيالهريةوالآدابالفنونعصركان.وررعى،ويت!ثم،يصغي

مجدفا.أوجبلغتقدالعربيةال!لوموكانت،أطلقد

.بغدادبلاطإلىالزفأسبابمختلف!مزدهرة!تجارةوحملت

.والك!رمان،والجلود،الفراءأقبلتالفولغاوضفافالروسيافمن

اس!نديناةءفي،العهدذلكإلىزرقى،عربيةنقودوجدتوقد

ال!ربالخاريكونأنفيليشكالمرءأنمنالرغمعلى،القصية

والمنسوجاتالافاويهوعملت.النائيةالدبارهاتيكبلغواقد

الزوةزيادةعلى،الاةريقيانوالرقيقوالذب،الشرقيةالحريرية

العباسية.

جماعةكانت.الانحلال-راثيمثناياهفيحملالمترفالعيشهذا

الملذاتفيالانفماسباجتنابالقاضينيالقر2الأمرزسيتقدالنبلاء

وس!راضاالقصورحفلاتفيكالسيلتتدفقبالخمرفاذا،اررسدية
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ينوالسكير،الخصيانو،والجواري،بالم!ظيات)ذاو،العديدة

يُمْلونكانواماوكئيرأ،الخلفاءعندمسموعةكلمةذوييصبحون

أبضأ.سباسانهمعلبهم

مشكلة،القدمنيالعريقةالمشكلةنشأتالرشيدهرونوفاةوعند

قدالرشيدوكان.كبيرأبلاةالعباسيينفأورثت،يخلفهسوفمَنْ

منكلاولكن.والمأمونالاْمين،ولدَيْهبنمملكتهقسم

صُرِعمريرصراعوبعد،كلهبالأرثيستأثرأنأرادالأخوين

.813عامانررفةَالمأصرنولمماَ،الأمنخِلالَهُ

أوجالعربيةالثقافةفيالاغريقيالأثربلغوبوجيههآلمأمونوبأرشاد

فيفأنشا،هارونأبيهنجلافةجديرأكانالمأمونانوالواغ.تؤته

ومكتبأ،واكادممية،مكتبةانتظمالذي"الحكمةبيت!بغداد

ونجا!ة،كثترةيونانيةكنبالعربيةإلىنُقلتوهكذا.للترجمة

تدفقتالتيالاغريقيةالثقافةأنالىنشيران!نابَناويحسن.ارسطوكت

النهضةخطىتستحثأنلهارتُدواسبانيةمراكشإلىبغدادمن

ريب،كيرمنمباشرةيخرطريقإنها؟)الرونيسان!(الاوروبية

يسلكها.أنالمتحولُالتاريخِتوكيدُتعؤدطريقولكنها

ابن،المتوكلارتقاءبعدالنروبإلىالعباسيةالحضارةشسومالت

بغدادخلفاءأمسىالحنذلكومن.847عامالخلافةءرش،المأمونأخي

الامبراطوريةقوةآنوالواغ.متبزثةلامبراطوريةصُوْريينرؤساء

طرديأتناسبأمتناسبة،الطويلالاسصيْوجودهاخلال،كانتالعباسية

قؤيأبغدادخايفةن2كاانازفققذا.رأسهاعلىالذياظليفةقوةمع

ضعيفأكانأناتفقوإذا،حديدمنبيداطوربتهامبراتاليمعلىسيطر

بغدادلهتاركين،.الاقاليمتلكعلىيسيطرونصغارأسلاطنالةق

يخر.ليسوأربا!ا

-اريخيةظاهرة،حالبأية،ليسالاءجمراطورباثان!لإن

6-الاسلام81
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يساعدان)فيهاالقومياتوتعدداطوريةالاءبرحجمأن!والحق.جديدة

في،جمي!طأالامبراطورياتتحملأنبدولا،تجزشهاعلىعادة

.أ!رأعسيرأالوحدةتحقيقتجعلادكطوالانحلالالتفسخبذور،ثناياها

سابقف!امنحالاأحسنالعباسيةالاءبراطوريةكانتكلههذاوررغم

وعاش،ال!ربيبالزيشعبهابزثالقد.ورومةالاغربقبلادفي

الام!راطوريةتمئعتولغويةوديهيةثقافيةنظروجهةومن.ال!ربءيشَ

اءبراطورياتبهتمتعتالذيذلكمنأكزالضجانسمنبقَدْرال!ربرية

.لاحقةٌأوسابقةٌأخرى

التسوية،علىو-رءرعت،السقاقفيال!باسيةالدولةلقدُولِدت

أباأنص!يهح.وهضمهاالاَجت"يةالئقافاتبتمثلاكضجسنوولغت

ميدانفي،واظوارجالثليعةثوراتقمعإلىوا!صورُوققاالعباس

العباسينزقوىولعل.سرئينحوعلىاستصرالشخَبولكن،المعركة

مؤقتأ،الصمتعلىالمَسلمنمنالورعنتحمكأناستطاعتالظاهرية

وانغماسهالبلاطمفاسدعنغافلينبكونوالمالورعينهؤلاءولكن

.الملذاتفي

طولفيsectarianismالتشايعيةأحياالدبنيالعباسبينرياءانوالواغ

الاسلامي.التصوفنمثوءأيضأعلىهذاساعدوقد.وءرضهاالامبراطورية

منعددأأيضأأطلعًولكنه،الاْخيرشكلهالتشيغاتخذالعهدهذاوفي

،02الصوةيةوعالةر

أيةأفادتمماأكزالعباسيينانتصارمنأفادواقدالفرسوكان

منصبطريقومن.الامبراطوريةجماعاتمنمُفْردةأخر!جماعة

طبقة،جدأضخمةbureaucracyبوروةراطيةطبقةنشأتالوزارة

الهرمهذاأمسىلقد.نفسِهاأعدادهاثِملتحتاختنقتأنلبثتما

،فرقال،بدورها،الا!اعلةانقستولقد.الفروعهذهمنالاصماعييةالفرتةكانت42

ها.وغيروالفرامطة،والدروز،الحثاسونمنها
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عا-زأ،قمتهفيالخليفةكانالذيالبوروقراطيالجهازهَرَمُ،الهاثل

عاملة.حكو.يةكأداةفقالوغير

الخايفةالىيقدمل!لأعمقأاشدالفقرمنهوةفيالشعبوبودى

لتم!شضروريةالثقيلةالضرائبوكانت.بغدادفيمتارفهنفقات

انقضاءولكن،الفوهاالتيالطريقةعلىالعيئىفيالاَستمرارمنالحكام

امالح!يستطيعالروةمنجديدةبمصادرأل!وزالمتعذرمنجعلالفتوح

لاشباعالضروريةالا!والابتزازمنبدلاكانوهكذا.استغلالها

براطوريةالاكلداخلالشعبجيوبمنالبلاط15عالات9والدولةموظفي

نفسها.

المنصورخفضفقد.الزراعةَالأولونالعباةوناظلفاءوناصَرَ

أجهزةوأقاموا،الفلاحنعلىالمفروضةالضرائبوالمأمونوالمهدي

ةقدالمتأخريناتعباسيينالخلفاءظلفيأما.المستنقعاتوجففوا،لريْ

التيالصضاعاتكانت.والصتاعةالزراعةنمؤالباهظةالضرائبءاقت

نحَعمتْ،التيوحدهاهيمتارفهفيالانغماسلهئ!ربماالبلاط.رؤذ

السياسةلهذهَالمحتومةالنتيجةفكانت،موصهولاظإليفةمنبتأيرليد،!عادة

حراثتهعلىضئيلةمكافأةغيرالمزارعة!يهيجدلممتوازنكيراتتصادأ

.الزبةَ

العباسية.ومةَالح!المحظياتواتخاذا"رأ-شمنالزواجأفسدلقد

بينبالمودةفاذا،الناشثينالاءراءنجد!يُتْصَنأرقاهكلمانٌوكان

السياصي،الت!مرإلى،الرشدسنبلونهمعند،تقودالشبانهؤلاء

صباهصَدْرفيالاءراءأحدمعينعرعالذممطالرقيقالعبدبانذلك

الدولة.نيهامأءركزأيحنلكانماكابرأ

!نشأالمستقلةوالممالكتقريبأالعباسيةالامبراطوريةف!ربزوغومنذ

فيأءويةسلالةا)رحمنعبدأسسفقد.احدودهضمنالتعاقبعلى

عالة.جمع.
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الخلافة.عرشالعباسابيتوليمنغيرليسسنوات!ستبعداسبانية

الله،عبدبنادريسأسس،788عامفي،سنةوعشرينوبعداثنتن

مراكش.فيشيعيةسلالة،الرسولحَفَدةءنآخرحفيدوهو

فيمصرءلىالطولوزليونبرسيطر،508عامبعدتونسالأغالبةوحكم

.559وعام868عام!نكلا

الامبراطوريةءنانفصالبعمايةوالفرسالا-راكقامالشرقوفي

.الغربفيالعرببهاقامالتيبتالثشبيهةالعباسية

التاسعالقرن-الشرقلطادويلاتظهور

ا!وله

هرةالطا

يةرآالص!

الا.،ية

لمؤسسىا

ني.سااأ!بنهرطا

امراءمناميرأوكان

المأمونخلافةفيالافاليم

.الدفاراالثبنيعفوب

قدكانالفانونعلخارج

العيابالتيادةقيمنايه!د

اصدبننمر

الملىءأ!ةالر

078بغدادشرقيالواتمةالمناطق

الهندحدودإلى

67.9الخدواطراففارص -AA

999-874وفارسالنرراءوط

ظل!فيبالضعفالداخلىالحكممُنيالامبراطوريةتفئختوبينا

المعتصم،،هرونابنخشيِولقد.المستضعفنالخلفاءمنسلسلة

الانراكفاسعفدم،البلاطحرَسَتؤلفكانتالنىالفارسيةالقواتسطوةَ

زادانإلاالصنيعهذامنكانفما.ويُحبطهنفرذهايقاوملكي

أهلمعالمتغطرسونالا-راكاختمممافسرعان8سوءأالحرِجالوضع

عاصمتهئقلفقدالأهليةالئورةناراندلاعالمعتصمخشيواذْ.بغداد

القواتأسرىبعدهمنجاءواالذبنالخلفاءأسىحيث،سامزاءالى
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ءركزتعزيزعنع!زتبغدادالىالخلافة)عادةُوحنى.المحاربة

المنفلفل.الدولة

فيوالانغماس،الثقيلةوالضرائب،والفساد،الفسوقأطفألقد

نجربأانتشرحضارتهاpollenلَقغَولكن،بغدادعظمةَ،الترف

ومثةالفانقضاءبعد،اليومباديأذلكاثريزالولا.أوروبةحنى

كاملة.عام

رةصمالتاءَقِرا

Brockelmanدوء."الاطديةالثموبتاريخ":بروكلمان-ا ، Crl : Histo

ic Peoplesء*the Isl1،بويورك)لمه 9 ، v).

ولول،P،4ءظةط:ولHistoلو3لمه،يملم"المربناريخ،:نهلبم،صق-2

Arabs(6591،لدن).

الملاينالحلمدارونثرنه،البلبكيومنبرفارسامننيهالاضاذانالعري!ةإلنفلهوفد.

(المعرب).اهاجزضسةفي،بيروتفي
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اظلبفة

بكرابو

عمان

ضذوَل!رُوؤدرلوجيى

شدونالرالخلفاءا

حكمهمدة

632-63،

634-644

644-656

661 - tot

86

وأحداثأعمال

.الاصلامظلفيالعرببلادوحد

ش7نالقرجمع.صريةفغاضهل

فيوثرعا!لدونةالوثانقمنكير

جمعه.مهمة

.ابديدةاطوربةالامبرحكومةنظم

اخل.ومصرولاصربةالعراقفغ

.فارسفتح

رصي.مصحففي7نالقرجمع

.فارصفغ

الىالهامةالحكوسةصناعبأضد

أنائه.

الثيعة.عندايجدرمزأم!ى

ثهمي.شهيدأعظم،اطنأبو
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الخلبفة

ثام

السفا!

انصور

الرضيدهرون

لمأمونا

مدةحكمه

724-743

العباسيةالخلالهَ

075-754

-754775

786-908

-813833

AA

وأحداثأعمال

لنالنام.الاسالدولةرجال2خر

الدين.سؤونفيمفامحtكان

الكوفة.فيالمسيحيةالكنيةلثد

تمع.انهروراءماب!د!حأعاد

.74(1)افربمهثوراتعدة

النرسعندويةامبراطوريةأتام

.والعربادورلنو

!قأ"العباصيينالنلفاءانزعم

الحكم.في،اء-يأ

.الباساطكمدعائموطد

v)2بظادبق t.)

اطكومة.في!الوزير!نصبحدث

لضبطبرروترالمحةلجنةأتام

لة.الدورأس

الصرةانديةالريايخاتادطاع

.ابلاطقالأولى

اياسع.اترنقصاكمأعظمكان

.لثارلمانمعاصرأكان

.والملوم!تونراعأعظمكان

والصناعة.الزراعةصبع

يد.البرنظاموسع

مدبةفأصبحتبظادنمتمم!مهؤ

عالمة.أههةذات

القانئظمتالحكمةداربندادقانثأ
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اظليدز

يةمماو

الملكعبد

الاولليدالو

نياكاعمر

الأمويةاطلالهَ

مد!حكمه

661-068

-685507

507-715

لأ02الا-7

87

وأحداثأعمال

العرببة.الامبراطوريةاركانوطد

ثليعبرالعربيةالسيطرةبط

ولكنجيحونكروعبرانريعه

دائم.أساسعلليس

دمثق،فيحكمهعاسةجمل

وراثيةازرفةجمل

فيالمرليةلمكابووطدوء

طخارسنان.افريمهشمالمي

اتماخمةلهديةالاتاليم..---أخَضع

اطورية.للامبر

عر،!ي.نفدأولسك.الدولةبعر

الدواوين.عزب

بريديأ.نظامأأصدث

.المقدسبيتقالصخرةسبدضيد

وناعرها.الفنونرعى

لة.الدوتعريبواصل

حةطفيضأنأالاموليناعظمكان

والمدارسالمتثفياتبني.المارة

ظدمةالمؤساتالا.وابلوامع

.والعرجوالمكفونينالمجذوين

.ريالعرالخطعلالحركاتادخال

(.!ابانيةيفتحطارق

القديىأو"الولميكلثابةبتبركان

زاهدأتقيأقائدأوكان."يالاص

.الفقها،عنبطائفةعاطأ
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اظلبمة

اتوكل

حكمه6مد

-7،8861

ثاوأحدأعمالا

جمة.الزومبهبأواكاديميةمكنبة

ابونانهةاثقانةننوذبلغ

نرجصثصد.ق.ارجه

اروأبةصوجافيسمولنات

وارسطو.افلاطونو

ضطالهاجز.طولبررونالنلكعلماه

والطبالجفرايخةبدراتالعناية

.ألحابء

يصتابنارياص!علبنعمد

اطديثمجموعةوهو،صيحه

.والاعمادباثقةالاجدرانبوي

المتضمفبن.المباحناغلفاءاول

.الفارس!رسهبايديصرعوتد
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لَرافيَالفصلُا

اِلهدِالعثهايئيةنِهَاالِىهَن!فَه

المتأخرةالحاكةالسلالات10

السبيلمهدالا-راكالموالىمنلهحرسأالعبايصيالمعنممانشأعندما

سنةكأ!رينمننحووخلال.تاليةقرونطوالالخلافةعلىلسيطرخهم

تنصيببأمربالتفردالزكيةالعناعرقنعتالمشموروفاةعلىانقضت

رثيسفيهايخلفالتيالسرعةبمثلالعرشعلىنعاقبواالذبنالخلفاء

الخايفةو-لطإذاضى.تقريبأ،ةرنس!يأوزراءرفيسةرنسيوزراء

ةليها،لهممثلا!بروصفهممرإلىطولونبناحمدَ(nit)866-املمعتر

ابناكتصبفقد.البأسذاتالجماعةهذهمطامحعلىتغثرًطرأ

عناستقلالهاواعلن،عرشهاعلىو-ربغ،مصرفيالسلطةطولون

منذعهدالأولىللمرةمستقلةالمصريةالديارجعلعمل"وهوبغدادخليفة

الفراعنة.
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منالمؤلفُحرسُهُعليهيسيطرقويأجيشأطولونابنانشأأنوبعد

منالرغموءلى.لسلطائهوأخضعهاسوريةإلىزحفأبراكمَوال

صيىبتلأجعلتيدَرَجةالىأوهنهاقدالخلفاءاطوريةلا!برالتفتيتهذاان

كانت-ذلكعاقبةفأن،الأياممنءوماممافيالسابقةالعظيمةم!انتها

تُقطَ!مالعباسيةالسلالةظلتلقد.كلواوليهام!حةفي-الجملةءلى-

ول!ن،عشرالئاكالقرنأوائلحتىالاسلاممصائرلتو-يهالخلفاء

فيششكلكانتصُفْرىسلالاتأيديفيكانتالحقيقيةالسيطرةازمْة

كمةUاطالسلالاتهذهكانتواذْ.الاسلاميةالامبراطوريةمجموعها

علىتةرضانإلىفقدُوفقتأضيقالأرضمنمساحاتعلىمسيطرة!

ورفعتوالتبارةالظعةعزْزتوفكذا،فعاليةأكرَحكمأرعاياها

الميثة.مستوى

ابنظلفيانشأواولقد،والعمارةالفنبت!ث!جيعالطولوؤونوعُنِي

ليس.الفسطاط-عاصمتهفياسمهمحملالذيالشهرالجامعَطولون

اقتصاديأ،،مصربتنميةمَفنيأطولونابنتقدكانبل،فحسبهذا

.بالازدهاررافلاَلسلطانهالخاضعالبلديكونبأنتقضىكانتمصلحتهلأن

مقياسوبتحسين،الرفيبشؤونعُنِيالغايةهذهتحقيقأجلومن

الأهميةذيالنهرعمقلتحديداصطُنعتاداةوهيNilometerالنيل

.المصريالوجودإلىَبالنسبةالحدودأبعدإلىاءلميوبة

نالبثتماطولونابنقوةقِوامكاتتالتيالزكيةالعسماكرولكن

ذلك.طويلاتُعشَرلمالتيدولتهدعائمتقويضفيالسببهيأمست

علىقابضأبقيَمالاْطاعتهمستعدةكانتإر"رقةاالعساكرتلكبأن

عنَضعْفخلفاؤهتكث!إنماولكن.قويةبيَدالحكمازتة

نأوأبتْطاعتهالعساكرتلكخلعتحتىالمزفالَعيشَفيوانغماس

الخليفةوجهفيالصمودعنعا-زينالطولونيونأمسىوهكذا.!ؤيده

دولتهم.علىقضىأنلبثماالذيالعباصي
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علىالمنوسطالاببضالبحرحوضفيالاسلاميالتومحبقتمرولم

بُعَيْد،المسلمونغزا652عامفمنذ.افريقيةشمالياوالصفرىآسية

صِقئيةفيSyracuseسَرَقوسةثغر،ومصرسوريةفيانتصاراخهم

بَهَاقامعَرَضيةغزواتالتاليانالقرنانوشهد.لسلطاضهموأخضعوه

فييشرعوالمافريقيةشالىاغالبةولكن،مسلمونومفاءرونقراصنة

AVAسنةاكانتIIحتى.عامفيإلافتحهاابتغاءالجز،رةغزو

الفاطميونقضىوعندما.المسلمنأيدفيفي،ن!ائيأ،صقايةسقطت

انتزعتهانالى،صقليةفيالحكمعلىاستولواالأكالبةدولةعلىالاقوياء

الكَفبتة.بالدولةعُرِفتأهليةاسلاميةدولةمنهم

كايةالكتلْبثةالدولةبلغتالعاشرالقرنمنالاخيرالعقدوخلال

وفي.صقذبةفيازدهارهااوجإلىالاسلاميةالثفافةوانته!ت.نَؤكا

،ءرةلَأول،ابزيرةتلكإلىوالأرزالسكرقُصبُحُمِلالفترةهذه

والخوخوالمشمش،فارسمنالتوتوشجرالحريررودودة،الهندمن

وبلادمصرمنوالزعفرانوالرمانوالقطن،سوريةمنوالليمون

لأضفاءكاةي!نيكونالمالمزفوالعيشالزراعةتقدمولكن،04العرب

البيزنطيوبالتدخلالأهليةبالحربف!ذا.الكَفبينمملكةعلىالبقاءصِص

رو-ريدعلى؟0601عام،ا!لزررةلغزووجمدانقوكامنروهنان

المتعددين.هونفيلدوتانكردأبناءأحد،الأول

وْوطيدسبطرتهالمسلميناخضاعفيعاكلأثلاثينالاولرو-روسلخ

الشهيرالنورمانيالغزومناروعصنيعوهو-اصرثرةعلى

لقيوأنهبكةيرأصغركانالاولروصرجيشأنباعتبار،لانكلزة

والصناعالعلماءشجعالاولرو-رانوالحق.وأعنفأشدمقاومة

اير:صر.يفجوزرابم،3

.Joseph.R Strayer : The Middle Ages: 593 -,0015 p

142,4291,0 New york: .D Appleton - Century Company
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واصلابعدهمنالئانيوةريدريكالثانيرو-رجاءإذا،ى،المسلهش

ظلفيصقليةفيالعلمازدهارفاقوهكذا.أحدثهاالنيألسنْةهذه

روجرواحتفظ.الوسيطيةاوروبةفيمماثلازدهارأيمااكورمانيين

الباروناتوراح،المسلمونأقامهالذيالادارىبالنظامالاول

تناغمفياليوصيةالحكمبشؤونيضطلعونالمسلمونوالاءراءالنور!اررون

.كاملَ

وأن،!فالبةفيدؤنتانمامعروفةاوروبيةورفيةوثيقةأقدمانوالواغ

ضُرِبتانماال!ربيةبالارقامسكهاتاريختحملاوروبيةنقدثطعةأول

العظيم،العربيالجغرافيوضعوقد.ااrAعام(صقلية)الجزيرةفي

آنذاكالمعروفللعالمالم!ثهورةخرائطه،الادريسياللهعبدابو

ففادتهالطبيعيبالعلمالثانيفريدريكعنايةأما.الثانيرو-رإرعاية

حقول-جدأمتفاوتةحقولفيالمسلهشالعلماءبنا!رالاخذإلى

+والبزْدرة،التنجيموعلم،الحيوانوعلم،الاْحياءوعلم،الرباضيات

falconryالصحة.حفظوعلم

طبعوابل،فحعبالعلميةصقليةحركةَبطابعهمالمسلمونيطبعولم

ؤربدريكالثانيرو-رعهديفخلال.الطابعبذلكأيضأاليوميةحياتها

اللاتينية،جانبإلى،!قليةفي،رسميةلغةالعربيةامستالثاني

العربية،الازياءاصطناعمنبسبب-الزائرعلىالعسيرمنوغدا

النصرانيةالمملكةهذهمميتزأنئةالعررةواول،ال!ربردية:المأكال

اسبانية.أونىالأالشرقفيالمعاصرةالاسلاءيةجاراخهامن

احدىبو!!اصقليةاهميةعلىالتوكيدفيةالمغالاإلىبناحاجةولا

الأولى.أطوارهافي()الرونيسانسالاوروبيةالنهضةحفزتابنيالقوى

في،واحدةبوتقةفيالاغريقيةوالفلسفةالاسلاميةالئقافةصَهرإن

عضر.الرابعالقرنينخلالكلهالاوروبيالفكريالتطورَأمدقد،!قلية

(المعرب).وتدريبهاالصقوررياضةفن.

39

http://www.al-maktabeh.com



دافعة.بقؤةسثروالخامس

قوةكانتالأؤولإلى،مصرفي،بنحثنالطولوزفيمكانوبرتا

ا-تبعتولقد.اةريقيةشماليعلى13ستلطاتفرضشرعتقدجديدة

ستارأالدينيالاصلاحمنفاتخذتالهباسهيناسلوبَالجديدةالقوةهذه

الفاطبون،رد-وتد.الخاصةآلسياسيةأشراضهالتحقيقوراثهمننعحل

إلىنَسَبَمcالجديدةالدولةتلكأصحاببه!رِفالذيالايمموهو

علىيخلعواكيالوشيجةهذهمنوأفادوا،الرسولينت،فااطمة

نشاطاتمنأيضأالفاطميونوأفاد.الشرعيةمنمسحةفتوحهم

افربقبةطولفيالشعبتأئدلكَسْب(الشيعةمنةرقةوهي)الاسمايلية

أحدهمام!هشنالقر2لآياتبأنالفرقةهذهقالتففد.وعرضهاالظلبة

وكان.العلتمفيالراسخونإلابعرفهلا"باطنوالثاني،حرفطأوظاهر

يُسْندأنيستطيعمعصومأقاثدأالمعدودُ،الأمامهوالجماعةهذهرأس

4+وةاطمةع!!إلىنَعمبَهُ

قوةقعاظمتالفاطميةالامبراطوريةان!يارإلىالتاسعالقرنومن

اليمنفيقوية(إساعيليةا!جماعةووتجهت.ونفوذهاالإ!طسلية

البربرقباثلررليرواانالرسلاولنكفاستطاع،انريقيةفماليالىرُيلا

دولةلسقوطالسبيل!دين،الدينيوالانشقاقالاستياءبذورويغرسوا

افريقيةمنكبرةرقعةعلىسيطرتهابسطتقدكانتالتيالأغالبة

استطاعالذينيينوالدعاةالعسكريينالقادةبعضوبمساعدة.ال!ثمالية

فيالحكمزمامعلىيقبضأن،اللهعُبحَيْد،الاولالفاطميالامام

ب!ذهوةوزهمالعهلياءالطاعةالىالناسَوبدعوخمهم.909عامْ!نس

الفاطبونالزعاءوثقمعصومينكأثمةدورهمتمثيلهمطريقومنالطاعة

لوي!:برناردراجع،4

,Lewis, Bernard : The Arabs in History , .p.701 London

05491,Hatchinson's University Library
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السبيل!يدوالىافربقيةثمالىفيسلطخهم-وطيدإلىالأولونالأربعة

مصر.فزو

الدعاوقيالنشاطمنمزيجأ،الرابعالفاطميالخليفة،المعرواصطنع

كانتالتيالأخِشبديةالدولةأركانلتقويض!اظامسالطابور"ونشاط

،Altعامالاس!ندريةالفاطميونوفتح.الطولوز:نمحلحفتقذ

بقبادة،زحفوا969ستةكانتإذاحتى،169عامالدلتاواقليم

القدممة،الطولوةيينعاصمةإلى،العظيمالعس!ريالقاثد،جَوْهر

دعاها،الفسطاطضواحيفي!جديدةمدينةجوهرواصط.الفُمئطاط

الجامعبناءفي،أيضأ،الفضلصاحبَهووكان.!القاهرة"

ومدرصيدينيمركزأهم.هذااكاسوومحنىبزاللاالذيالأزهر

.الاسلامفي

أوجهاالدولةبلغت،العزيز،الخامسالفاطميالخليفةعهدوخلال

،اقجارةتنميةفيوكان.الرقعةواتساعوالازدهارالقوةحيثمن

لقدحتىالدولةهذهقوةفيزادماالصناعةوتعزيز،المزارعو)نشاء

كبيروصزء،ال!ربوبلاد،سوريةعلىسلطاكا-بسطاناستطاعت

نفسها.بغدادعلىحتىاكاسباتمنمناسبةوفي،اةريقبةشمالمطمن

وتوليالعزيزبوفاةانقضىهذاوالقوةادصًةعهدفأنكانماوأيأ

هذاعهدوفي.699عام،اصلافةءرشَالحاكماكصورعليأأبيأ

إلىتنتهلمدركالىواننهتالمسلمينلغيرالدولةمعاملةساءتالأضر

المسلمونَ،كانلقد.الاسلاميالتاريختراتةمنةلترةأيمافيمثله

الحاكم،أولكن،واليهودالنصارىمعمتسامحن،الاكلبالأعمفي

.الحدودأبعدإلىبغيضةحياخمهمجعلتقاسيةكَئتئةاجراءابأحدثً

بهنيسةبتدصرالأمراصدارهفيالعقلي!"الحاكمشذوذتجلتىوانما

سب!بمالغيروزرائهبعضوبقتله،9001عامالمقدسبيتفيالقيامة

السفاحينبعضصرعهإذاحتى.ةليهتجتدقداللهانوزعمه،ظاهر
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اليافعين.الخلفاءبعضباصمالحكممقاليدتوئواوزراءبالدولةاستبد

منالناثيةالاقالبمتمردتالبالغَيْنوالحسدالداخلىالاحتكاكمنوبسبب

نهائيأ.امصالاالامرآخرعنهاانفصلتثم،الفاطميةالامبراطوربة

،النظاملاقرارخاسرةمعركةالفاطميةالسلالةخاضتالحنذلكومن

المتفسخة.امبراطوريتهاارجاءفيظاهريأولو

جيرشأاصطنعحينالعزيزاستمتهاا)كطالخطرةالسياسةان2والوا

اخ!يارهاالىا،مرآخرقادتالامبراطوربةعلىللسيطرةمستاجرة

إلىوالسودانيةوالزكبةبربآالبرالعساكربنالننافسوأدى.المحنوم

زادتهُوضعوهو-الموصولالآضطرابمنحالفيمصرابقاء

القواتاصطنعواوالذينبالسلطةللاستئثارالمتعطشنالوزراءمكمائدُسوءأ

عهدمنالاخيرالقرنتمتزوقد.الثمخصيةمطامحهملتضيقالمحاربة

لهذهكانوما،السلطةواغتصابوالاختطافبالاكتيالالفاطميْالحكم

عددأوالطاعونالجوعواهلك.البتةالشبحاللتحسنتعملانكلها

عندالمبادرةروحعلىالباهظةالضراثبوفضتكبيرأالسكانمن

حبر،الخاليةالأبامفي،كانواالذبنالمزارع!نوعندالِحرَفيينالصناع

الفاطمية.الدولةازدهارفيالزاوية

إلىالاجنبيةوالقواتالخارجيةالقيادةعلىالاعتمادأفضىوأخرأ

الفاطميينآخروارتكب.بعدهقياملاسقوطأالفاطميةآلسلالةسقوط

يدعىشالبعرديضابطالىالوزارةمنصبأسندعندمامُفلِكأخطأ

"فوضعَث،(الايوبيةالسلالةاصمهنا)ومنابوببنالدبنصلاح

Jesseهجايمسيسقتكَلإفتشبهالتى،الخاطلةالخطوةهذه James

قرنوئصصلقرئنحدأ،الوطنىالبنكفيألصندوقأمنجمامالقيامَ

المألوفة،اتقعساءبهئته،الدينصلاحوثقفقد.الفاطميالحكممن

.الفأ.دونواللطةعلدأمترامبريهأرجلا1882(-7،18)هذاجاجمصييكان.

(الممرب)
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الخا،فةالقضاءعلىالى،اليدلمسَيلمسوهاأنا!!لهبينعلىرتُدالني

السئة.!فآلىمصروإعادةالفاطمية

مصر،علىسيطرتهقوطيدفيكبرأعُصْرأالدبن!لاحبحدولم

منوأجزاءوالحجازاليمنعلىسلطانهبسط1174سنةُكانتإذاحتى

القوية؟زعامتهظلفي،أخرىكرة،مصروازذهرت.السودان

الحربشنمنمكنهامبلغأالبأسمنجيوشهبلغت1187عاموفي

الأوروبينطردإلىالدينصلاحوفّق1193ُسنةوفي.الصليبينعلى

وكأق-بداإنماولكن.وسوريةةنسطينأجزاءمعظممن

بالرفيقالدينصلاحالتحقحتىالبجرإلىبهمتُذِفتدالصليبيين

الأعلى.

أخذت،الدينصلاحفيهتوفيالذيالعاموهو،ا"11Iعاموفي

.والانحلالالتفسغالىسبيلهاموصولطوبلبجهادبناهاالتياطوريتهامبر

أصغرلهوأخالثلاثةأولادهاقنسمفقدبعدهمنضليفتهبعينلمو)ذْ

الخلافمن،العادل،أخوهوأفاد.برلينهممافيالامبراطوربةتلثمنه

الديارمنالاعظمالجزءعلىسيطرتَهُفبسطالآخريناروكامبينالناشب

الأيوبيونفيهانعِمالتيالسنةالمثةانواراغ.الدينصلاحفتحهااقط

الذينالصلببينضدالمتواصلةبالمعاركحافلةكانتضديدينوبأسبقوة

آخرالدوتةهذهخاضتوانما.عظيمنجطرممرَتهديدهمواصلوا

النيلدلتاالتاسعلويسفرنسةملكغزاعندماالنصارىضدمعاركها

الكبيرةوالكزةالفرنسيالمالثبأسْرالجهيضالغزوهذاانتهىوقد

خلفاءالىبالنسبةفاركأنصرأكانالنمرولكن،نبلائهمن

الدين.صلاح

سيطرضهمالاْيوبيونخسربالفرنسيينممةالهزانزالمنواحدعامفبعد

المتناثرةالصغيرةالممتلكاثببعضالاكتفاءإلىواضطروا،مصرعلى

أعدا!همجهودعنينشألمسقوطهمأن2والوا.والعراقسوريةفي

-الاسلام79
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نفسه.بلاطهمداخلفيالعدوكانلقد.-الصليبيينأعني:الطبيعينن

واَلَتيالاجىة.يةالقواتباستثبارقضتالتيالتقايديةا)سمياسةبانذلك

أةضتالجيشلتعزيزالمعماليكبشراء،ت!ررأاكزأحوالفي،قضت

.البقاءأسبابَعندهمالتمستدولةان!يارالىاخرىكرة

وكانت-قوقيايوِببمسلطانآضرأرملة،الدرشبمرةوَسَعَتْ

الشرءهـ!يْنزوجهاوربئىاقصاءالى-الجواريمنجاريةالأصلفي

حكمت،ولقد.المتداعيالايروبيال!رشواغتصاب،الحكمعن

التيالوحيدةالمسلمةةالمرأفكانت،يومأثمانين،سلطانةَبوصفها

الثطليةافريقيةفياكزلةهذهتبلغانالاياممنبومايمافيالهارِقذ

ودُعِي،باسمهاالنقودالدرشيبمهـةبتضرًوقد.مةالغر2سيةفيأو

فيتسبْب!أنوبعد045الجمعهخطبهفيالمساجدمناررعلىمنلها

قبلَمنالموتحتىضُرِبت،سابقأمملوكأهووكان،زوجهامقتل

12ه0َعامفيخُتِمتوهكذا.الاخرياتزوج!تهاحدىجواري

للدولةممثلوأولالايوبيينآخرتُعْتبرأنممكنلامرأةالسياسيةالحياة

المماليقث.دولة-الجديدة

مواهبثمرةكانتالايجابيةوخدمات"الايوبيةالدولةهرماَانوالواغ

ممارعهمنأصاسعلىالموجمهحهسماسمهأمامفمد.البارزةالدلنصلاح

الغايةهذهولبلوغ.السنْةلمذهبوفقأالشعبتثففبأعادةالتشيغ

فيونجاصة-وعرضهاامبراطوريتهطولفيوالكلياتالمدارسازخأ

الاخيرةالمدينةعلىوفَدَزائروتحدث.ودمشقوالاسكندريةالقاهرة

وعددأ،مجانيينومستثفيين،مدرسةعشرينفيهاانهفقال1184عام

064افنقاهاتمنكبيرأ

حق:راجع45

0672.pدthe ArabsلوءلمهHitti : Histo

.066الابقالمددر،حقراجمع46
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عهدفيشبصدتوالتيهندةسقاب!إلاشتهـرتالتيالكثيرةالمبانيومن

لىطاويثمر.الش!يرةالقاهرةتلعةءيرالاياملنا-بقلمالدينصلاح

فيكمساعدينالصايبيينأسرىبعضاستخدمواالقومانالىالمعماري

أساسهاحصارةلأن،القديمةلمصرأيضأ!مدينةوالقلعة.وبنا!هاتصميمها

.الص!يرةالأهـراماتبعضمنأخِذت

سنة،وسبعنمئتنمننحوأمصرفيالمماليكدولةوعُترت

تراتةمغغقضَوْاساطانأخمسينمننحوخلالهاال!رشعلىتعاقي

المماليكالسلاطنأولوكان.الثا؟رينرعاياهمإخضاعفيحكمهم

نست!رضأنالمفيدومن.قبْشاقيأ!ركيأوكان،بَبرْسهوالعظام

مشاهانموذ-يةخطواتهذهكانتفقد،ال!رشإلىقادتهالتيالخطوات

الم!اليك.سلاطنمعظم

!ليْن،الأولينالمماليكسلاطننمنلواحدبيْبرسبيعانبعد

،بيبرستقد-ماك!يعالموخهذاومن.السلطان-رسمنل!رقةقائدأ

قيادةإلىصيعةخطىفي،ويىحملاالذيوالقلبالشديدالبأسذو

إبفطعفيالرئبسيالعاملهوكانهذاالجدبدمنصبهوفي.الجيئى

حفيد،هولاغوبقيادةوسوريةفارساجتاحواالذينبالمغولالهزممة

أنهاستش!رالتيالم!اة(ةَلمصرخدماتهعلىولمُي!اةَأ.خانصكهز

منالساخطينبعضبمعونة،عمد،ذلكأجلومن؟كاحقيقأكان

.مكانَهُالهرشعلىوالزبع،قُطُزاالسلطانأتتلإلى،الجند

الفضلصاحببأنهنقرأنعلينايتعينبالمغولالهزممةايقاعإلىوبالاضافة

سورية.فيالحقيقيالضا"بيالخطرعلىالقضاءني

عمِلَلقد،ةحسباسطولاوبَبْنِ-يشأينشىءلم!برسإن

العمرانيةبالاعمال،خاصنحوعلىم!:(،كان.ذلكمنأكثرشيئأ

المساصدوبناء،القنواتشقجملتهاوفي،ضروجهااختلافعلى

?A
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الخيلاصطنع،بريدينظامأقيممنهفبتوج!يه.والمرافىوالمدارس

الأعمالومن.بسوريةمصرَوربطلكي،الزاجلوحمامَا)رشيقة

العباسيةالاسرةافراداحددعاأنهبيبرسعبقريةعلىدليلاتنيضالتي

الصنيعُهذاأفادهولقد.المسلمنعلىخليفةفيهاونضبهالقاهرةإلى

ومن،الدينيةالثرعبمظهرحكمهعلىخلع،ناحيةفمن:فائد-!ن

نأبيد.بنا!رهويأخذونحولهيلتفونالسنةأهلجعلثانيةناحية

تضذِوااالذين،الخلفاءقوةَ،قليلاالا،زيعزلمهذاصيعه

الدنيوبة.السلطةأعمالعلىالمواففةغيرلهامهمةلادُمَىمجردَ

بيبرسخلفواالذينالسلاطنمن!ئرأأنالمماليكطالىسوءمنوكان

ناممكنناوممن.الادآرةفيعبقريتهمنصيلجزءبغيريتمتعوالم

قد-رالذيالناصرالسلطان،والعظمةالمكانةحيثمن،بهزقارنهم

وعام3912عامبنما،مختلفاتءراتثلاثالعرشيترلىأنله

الثيل-الىالآسكندريةمنشقهاالتيالقناةمضجزاتهوأث!ر.0134

اللذينوالمدرصةالجامعأنوالحق.وجلألفمئةكدحَأقتضىبهد"وهو

ناحينفي،رفيبةالفنمندرجةالاسلاميةالعمارةببلوغلؤذنانبناهما

من،روعةالاكثر،الماذجبعضإبداعالىعهدهُوفْقوافيالصْناع

الثانوية.الاسلاميةال!ون

من!حديدةجماعةاستولتالناصروفاةمنسنواتبضعوبعد

اتراكأاماالسلاطنكانالحنذلكفرى.مصرمقدْراتعلىالمماليك

مصرفيالآمرمقاليدولكن،البصريةبالمماليكعُرفوامغولا!واما

ابراكسةالعبيدمنجديدةسلالةالى-1382عاممنذ-انتقلت

أقلالجديدةالجماعةهذهكانتولقد.البُرْجيةبالمماليكالمعروفن

فاذا،السابقةالجماعةسلاطنمنحتىالدمإلىشطث!أوأشد!كفاءة

والجوعالمرضونعاون.سرعةفينندهورالبلادفيالعامةبالأحوال

احتكارضياعمعالحكوميوالفسادالمرهِقةوالضراثبالادارةوسوء
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الاضليارشَفاعلىالمملوكيةمصرَتجعللكيالهندالىالحيويةالطريق

ضرالبرضواةالتبذبريةنفقا!همالمماليكيغطيولكي.الاقتصادي

لهذاوكان.أوروبةإلىالهندمن()الزاتريتالعبورتجارةعلىباهظة

حملتالتيالدوافعأحدوكان،الطبعبحكمصيءصدىالصنيع

رأسحولالهندإلىجَديدةبربةطريقاستكثمافعلىغامادافاسكو

تعبرهكجسرالسزاتيجيمركزَهامصرخسرتوهكذا-الصالحالرجاء

الهندية.التجارة

الصليبيينصماتوجهفيالمتفسخةالماليكدولةصمدتأنو.بعد

اليوميُعئرفمماأقبلجديدغارالاءرآخرعلبهائضى،والمغول

الاسمبهذاعُرِفواالذبن-العمازينالابراكانذلكوتفصيل.بزكية

الأصىلفيقطنوا-(9912)الاولعماناسرتهممؤسسإلى!نسبة

المقاطعة،الاذافهولديارإلىاندفعواقدكانواولكنهم،مننوليافي

علالعمانبوناستولى4531عاموفي.هناكواستقروا،البيزنطية

يائسةجهودأالمماليكوبذل.سوريةعلىيزحفونوشرعواالقسطنطينية

الغزاةاجتاحوأخيرأ،طائلغرعلىولكن،الا-راكاندفاعلوةف

.ريدةالةالمماليكلدولةحدأواضعين،1517عام،الفاهرةَ

ببعضتميرتوسوريةمصرفيهذهالمملوكيالحكمحقبةإن

النىالافنصادبةفالحياة.الاسلاميالعالمصهورةفيالهامةالتغبرات

نظام،أساسهفياقطاعينظامالىارتدتاقجارةعلىمبنيةكانت

بعف!العربيةافقافةُوفقدت.الزراعةالىنفسُهُوجودةُاستند

الفاطميينعهدفمنذ.مدئوأبعدشأنأأعظمتغيْروهو،مكانتها

ءربربتكيرأ-ظسالاسلاميةالبلدانفيالحكممقاليدعلىاستولت

ظلمةفيالاصليبنالامبراطوريةمؤسسيأكرقت-والمفولكا،!راك-

تقريبأ،سنةالفطوالاستقلالهبالعربيةالناطقالشعبوخسر.نسبية
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العشرين.القرنفيالابتردهولم

وبلادمصرفيوانحلا!االاسلاءيةالدولةنبثصوءالآنحتىدرسنا

فيالسلطانأصراببزنوالا،ودالفاطصيىنكانوةليما.وسوريةال!هـب

.والعراقفارسفيوان!ارتأضرىقويةدولةن!ضتوالغربافيوب

آسيةمن-ركيةعثهيرةوهي،الغُرعشيرةاتخذت079عامفحوالى

ولكي.الاسلاءيةالديارمنالثرقيةالاطرافالىسص!يلها،الوسطى

جماعةأقطع،فارسالىالغراندفاعدونالمنطقةسلطانيحول

"تَسُدْقةر"قاعدةاصطتئجولكن.الغربالىأبعَدَارضأش!م

السلامحقة،بأنذلك.كدكطبأخفاقمُنِي،هذه،القدمفيالعريقة

وقضَوْاالسابقينمضيفيهمعلىارتدوا،زعيمهمإلىنسبةك!اُدعوا

الأبد.إلىسلطا!معلى

،طُغْرُلْتكْ،منهمرجلاَالسلاجقةانتخبالم!ركةهذهوبعد

علىالسيطرةالى،البارعةبقيادته،وققواماوسرعان.لهمزعيما

طغرلبلثبزعيمهمونادؤْا،والاناضولوفلسط!نوسوريةال!راق

تاصيْنالعباسيالخليفةمنالجدبدالسلطانوتلقتى.بغدادفيسلطانأ

سلطازأ9والعربوبلادفارسملكأعلىكانأنهالىرمزأاثنن

كانواالسلاجقةانمنالركموعلى047معأآنفي!والغربللشرق

بل،حقيقيةسلطةأيةالخليفةنمنحوالمفانهمالستةمذهبيعتنقون

حكمهم.علىالثرغيةالصفةاضفاءلمحور،أبقوْه

ومَلكصاه،ارسلانأَلْبأخيهوابن،طغرلبكعهودانوالواغ

زَاريخهانيالسلبوقيةالدولةبلغتهالذممطالأوجتمثل،ارسلانألبابن

على:أميريدراجع47

0031.pرthe Saracensلو3لمهAmeer Al8 : A Short Histo

05391,.lanand Co0 LtdلأLondon : Macm
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البيزنطينن،أرسلانألب،يقودهاالسلاجقة-يوشُطردتلقد.كله

أحوا!اأحسنفيتجقتالدولةولكن،الآيبويةم3ممتلكامكلفلهامن

بفضلالشهـرةبأعظمحظيَهذاملكشاهعهدولعل.ءلكشاهعهدخلال

المُلْك،نظامالوزريىأعني،بعدأالاْكثرالشهـرةذيوزرائهكبير

نظامإلىمحضmonetaryنقدياقتصادمناتتصادالبلدتنظيمأعادالذي

التيالسلاجقةلقواتيكنلمماأنهله-بدىلقد.معدلاة!لاءد

بدفلاالبلادبازدهارماثهخصيةمصلحةالدمم!ريالازضباط/موزها

شعورماغرمن،السكانمنالمالبابخزاز-!نعَمنأنالقواتلهذه

منالاْكفاءإذنفسهاالاْرضالمُلكنظاممنحوهكذا.البتةبا،صؤولية

نأالضباطأدركإذاحتى.لل!رشاخلاصهمعلىلهممكافأةالضباط

بأدارةجديأاهمامأراحواُي!رونبالارضرهـن!الشخصيازدهارهم

منتَدْربأتل،ينشىْاناستطاعوهكذا.ونشاطفعاليةفيممتلكاخهم

.مزدهرأاقتصادأ،الجهد

مدىأبعدالثقاهـ!يةالحياةإلىالملثنظامأسداهاالتيالخدمةوكانت

المدرسةانشأ6501عامففي.نفسهاالاقتصاديةللحياةخدماتهمن

فحع!ب،هذاليس.الاسلامفيالتنظيمحسنةجامعةأول،النظامية

.الخيامعمرالشمهيرالرياضي-الشماعربمساعدةالتقومأ!لحلقدبل

التاريخمسرحعلىظهرواقدكازواالذين،آ8الحمثماشنولكن

عطلواأنلبثواما،عشرالحاديالقرنمنالاضراتجزءفيالاسلامي

نهائيأ.تعطيلا!المُلكنظامأحدثهالذيالجيدالاداريالنظام

الصئاحابناالحسن،الحشاشينزعماستولى0901عام!ي

وفيفارسشمالمطفيالحدودأبعدالىالمنبغةالجبليةالقلاعمنعددجملى

المتعصبن.ا!باعهإلىاواكلرهيصدرراحالقلاعهذهومن،سورية

48Assassins1الحضثى"مدسلأوتعق،ال!رببة"اطثاشن11!فظةتحريفوهي)

.نوىكأرروهو
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يعره!وجودهأناستش!روامنكلبقتلتقضيالحشاشينسباسةوكانت

.التطرففيالمغالىالاصماعياحطمذهبهمنشردونومحولللخطرمصالحهم

نأبعدإلانهائيأقمعأالاسلاميالعالمقلبفيالآرهابهذابُقْمعَولم

عشر.الئالثالقرننيالاساعيليةالحركةعلىالمغولقضى

الامبراطوربةتجزأتالحشاشنأبديعلىالمُلْكنظاممصرعوبعد

النىالافطاعبةالممنفكاتحدودمعمنواففةأفسامإليالسلجوفبة

الجحعنالصنارالنبلاءيضبطقوئرجلمنبغدادخَلتْواذ.رسمها

المستققةالدويلاتببعضوإذا،موصهولةمنازعاتبينهمنشبتفقد

الفترةوهذه.موخدةالاياممنيومفيكانتالتيالدولةمحلتحل

والمتوا-ر،المبدثيالنجاحعلىالمساعدةالاسبابمنكانتالض!فمن

ناالغربيوناستطاعفقد.الصليبيونأحرزهالذي،الاحيانبعضفي

محرضواأناستطاعوابل،المُفرْدةالاسلاميةبالاماراتالهزممةيوقعوا

أحيانأ.،الآخربعضهمعلىالمسلمينالزعتاءبعمى

كانموخدةامبراطوريةعلىالسلجوقيةالامرةسلطانانويركم

استطاعوا،زَنكيونجاصة،الضباطبعضفأنماضيأخبرأأسىقد

اسرةوهي،الأيوبيةالأسرةأنبيد.سلجوقيةدولةشبهيقيمواأن

الذيالنجاحبعدالاحداثمسرحعلى،رزتالتيالمالكةالدين!لاح

الممتلكاتعلىسيطرتأنلبثتما4وسوريةمصرفياليهوفْق

رسpفيالسلاجقةمنالباقيةالبقيةأما.الشرقفيالصغيرةالسلجوقية

الوسطى.7سيةمنمفبل!جديدخطربهمأطاحفقد

قيادةنحتنوخدتقدالمتوحثةالقبائلانتكامنغولباسهوبففي

الصين،اخضاعالىهذاتموجينوُذقوقد.(خان)جِنكيزتموجن

.المجرأةالاسلاميةالامبراطوريةلغزوغربأالارتدادوالى،9121عَام

جبروتبمثلفارسواجتاحجيحوننهراجتازحتىسنةالاهيومما

منبقيتفدكانتالق،الصغيرةالممالكتطابرتلقد.منفجرسدْ
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جحافلأمام،المنثورالهباءتطايُرَ،الفريقالسلجوقيةالامبراطوربةحُطام

وبداِ!وَضْع.مصرالىسبيلهائتخذابحافلجهذهو)ذا،المغول

ناحيةمن،الخان"جيوشنار:نارَيْنبرلنوتعواوقديائسأالمسلمن

خانجنكيزتوفيإذاحق.الغربناحيةمنالصله.يينونار،الشرق

لكيَيختأرواشرقأالمغولاتجهبينا،الصعداهالاسلامتنقص1227عام

.جدبدأزعبمأ

من،المغوليالخطرظهرتلتسنةوعثربنخمسمنأقلْوفي

سياسةالاسلاميةالبلادغزودشنالمرةوهذه.فارسصفومعند،جديد

زصطنعها،الجيوشءُزالمااك4ءطء،5ءه!ا،،!ء،"الم!رَقةالأرضإ

جنكيز،أحدحَف!دة،هولاكوفبقيادة.هذايومناحتى،فيحفي

الرغموعلى.بغداد:التقليديةالعباسينالخلفاءعاصمةالمنولاحتل

سوفكلهالكولتفأنالخليفةنُتِلمآإذاانه"لهزعمواقومأانمن

بكفْسوفالمطروان،وجههاستحجبالشىروان،بضطرب

هولاكوأعدمفقد،البومبعدَتنجُمَلنالنباتاتوأن،الهطولعن

الاسلامرؤساءهمكانوارجال-بغدادخلفاءمنعباسيخليفةخر3

سالفة.عامخمسمئةطوالالروحيين

JaSقرنمننحوأوالثقافيةالفكريةالحياةعطلواالمنولانومع

تنكر.لاخدمةالاسلاميالعالمالىأسدوافقداتجاحوهاالتىالمناقيفي

"شيخمعالتسامحمنبظهروالمالمنهوبمنالوافدينالغزاةبأنذلك

ففي.الحاكمةالاسلاميةالسلالاتأظهرتهمماأكزوحشاشيه،الجبل

الفرقةهذ.معاقلدُثرتالدهشبثيرحدالىاليسبرةالمعاركمنسلسلة

طوالالأسلاميةالديارعرفتهالذيالارهابعلىوتُضِي،الاصاعيلية

ذلك.قبلتصرقتسنةمئتي

أاتاتواحراوالطرتاتونف،المدنبئيروتتضياجمةالمنرالجوضتصطمهاياسة.

(الميرب).نهنيفيدوأواةالنزايهمجتاجتدعاوكلالوتودوالمحاصيلو
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،بيبرس،الماليكسلطانعنهاليصدهمسوريةالمغولكزاأنوبعد

النيالارضتعمرالىوانصرفواوالعراقفارسفيأقدايموطدوا

ا،د!!التغترهذاان2والوا.رحمةماغرفيخربوهاقد!نوا

الاسلامنفوذثمراتمنثمرةهوانماالمغولسياسةعلىطراالذي

وجدواالاسلاميةالامبراطوربةالمغولاحتلأنفبعد.المرشِخالمُمَدئن

لقد:قبلهمالمنتصرينمنكثيرجابههالذيكالوضعوضعقانفسَهم

وثقافتهم.ضحاياهملدينخضعوا

أرزاءمنالاسلاميةللبلادالمغولغزواتبهحفلتمماالرغموعلى

تورنماإذاالزوالسريععا)رأكانالغزواتهذهأ؟رفأنوكوارث

افطقة.علىسلطانهافرضتالفاتحنمنتاليةجماعةٌخففئهالذيبالاثر

آسيةأواسطالىاندفعواآنما،العثمانيونالا-راك،الفاتحونوهؤلاء

ووطد.السلاجقةعمومتهمبنيسبيلَذلكنيمتبعن،الصغر!

للسلاطينخضعتالتيالديارنيشعبهأقدام،آلأسرةمؤسس،عمان

امتدت-ىمعدوداتسنواتغيرهيوما.قبلمنالسلاجقة

لهمتمتواذ.الدانوبالىسوريةمنعليهاسيطرواالتىالاراضي

عامالقْسطنطتيةفتحالىوفْقواأنُوبعد،المنطقةهذهعلىالسيادة

السقوطالىالمتداءيةالمماليكمملكةالىأنظارهمالعثمانيونوتجه4531

حدأ،والمديخةالخيانةبمعونة،سليمالسلطانوضع1517عاموفي

نهاثيأ.قضاءًالمملوكيةالدولةعلىوقضى،لمصرالمماليكلحكم

الاءبراطوريةبلنت،سليمالسلطانابن،الأولسليمانوبقيادة

سليمانوفقلقد.الثقافيمجدهاوأوج،المادياتساعاأعظمالعمانية

،ةانكاشملكالثامنوهـنريفرنسةملكا،وللفرنسيسمعا!روهو،العظيم

الفارسي،الخليجالىفيتاأبوابمنلتمتددولتهحدودتوسيعالى

طرابلسدانتاةريقيةثمالىوفي.الأولالنيلضلالإلىقزوينبحرومن
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فيظئت!راكشولكن،بالولاءللعمانينوا!لزا:رو-ونسالةرب

حكمهم.مننجوة

اكلبراطوريتهم،علىاسميةبسيطرةالاحتفاظإلىالعثمانيونووقق

نحووعل،سليمانوفاةبعد،سصيلهااصنهذتانثيةالولاياتولكن

الترررفياكزايدةالشعبرغبةانوالواخ.الاستقلالنحو،متعاظيم

ومطاء،عثرالتامعالقرنخلالتجقتالتيالرغبةهذه،القومي

لقدحتىالعثمانيناضعافعلىتعاونتالاستعماريةوازكاترةةرنسة

غر.ليسرءزيةشبهأورمزيةاءبراطوريتهمءلىسلطتهمآمست

كلضدالعثمانيوناتخذهاالتيالقاسيةالقمعيةالا-راءاتانوالحق

رعاياهم.صفوففيضاريةنقمةأثارتلشريعيأواج!عياصلاح

قضاءامبراطورقيهمعلىتقضِلمالنظرالقصيرةالسياسةهذهان!حيح

فيالوسَطودول-ركياهزممةمعالامرضر7تعاونتولكنهاعاجلأ

أوتنيكانتيومنآفسَتدولةان!يارفستبتالأولىالعالميةالحرب

و-راميالرقعةاتساعفيال!ربيةَالاموينامبراطوريةَمجدها

.الأطراف

ناعلينايتعيقالحقيقيةَالعمانيةالامبراطوريةطبيعةَنفهمولكي

كان.وثطورهانثو!افيأفرتالتيالاساسيةالعواملبعضندرس

ثقاةءكئفتالتيالغَربيةالقوىمنكأير،شيءكلتبل،ثمة

والحضارة،العمانيينرايةأظفتهمالذينشالاوروبيأعني،الا-راك

الدببلوماسيةوالصلاتالتباريةوالعلاقات،اقتبسوهاالتيالبيزنطية

الثقافةتكويننيحيويأدورألبالذيالاسلامهناكوكان.الواسعة

ول!نهم،الستةباهدابالتعفقشديدقيالعمانيونكانولقد.اقركيةا

إلىوبالاضافة.للاسلام-فسيرهمفيمتزمتنتقواهمج!انبإلىكازوا

المتبعةوالعادات،المحلبةالتقالبدُ-ركتالرثبسيينالعاملنهذين

-اتولكتابتهمفيالعوببةالحروتواصطناعواللغة،الفنيةالاشكاذفي
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.الاْراكعلىطابعهاكلهاهذهنركت

علىتتعاونانكلهاالعواملبهذهخليقأكانانهمنالرغموعلى

بأنذلك،كذلكيكنلمالواغفان،الدولةعلىتحرريةمسحةاضفاء

نثأ.أنلبثماوالدينالحكومةفيتويأhierarchicهراركيأنظامأ

المجتمع،فيالرسميونالاسلامممثلواحتلهالذيالمنيعالمركزأقوالحق

لم،النقليدبأكلالانفسُهمهممصقدينكانواالذينالمثلوناولئك

حاجةالدولةاليهااحتاجتالتيالا!لاحلضروبمجالأيمايُبْق

تطقلمروح،متسامحةغرضيقةرروحالشريعةفشروالقد.ماشة

السلبيةالمجالمطهذهآجتمعتولقد.اعراضأوتساؤلأيْعلىصبرأ

السياصي!العاليالباب!عبفىومعالةربيةالثقافةفيعامارزيابمع

اوروبةرجل9:-ركيةعلىاطلقالذيالامملتبريروتعاونت

The،-المربض Sick man of Europe.

الأولىالعالميةاطرببعدإلااستقرارهااستعادةالى-ركية.وفْقولم

التقدميةالخطوةهذهولقدكانت.امبراطوريتهامنجُردتانبعدوإلا

الفضلصاحبيُعتبرالذياتابورككمالأعني،!ردرجلنضالثمرة

ولكي.المعا!رةالأمأسرةفيجدأءلترمأءركزأبركيةاحتلالفي

القديمة-التقاليدمعظم،رحمةماغيرفي،الةىغرضهاتاتوركعقق

اطرفالغِيالتعليمولتيسير.طويلاَدهرأبلادهتقدْمَعاقتآلتى

البلادصُررتهذاوالى.اطرفلا-:يةأبجديةبهلتواستُبْدالهربي

فهملاسماءةنتيجة!بعنقهاأخذتقدكانتالتَيَالخانَقةالقبضةمن

منضبوبا!طناع.البلدقانونَالدينيالتسامحوجُعِل،الاسلام

stateالدولةاشزاكية socialismبعضبحققأنالمزكياالرثيساستطاع

،!يرأمتصررأئفسهالوقتفييبقىوان،الازدهارطريقفيالمقدم

سياسية.سيطرةمنيصاحبهاوماالاجنبيةالرساميلمن،فليلاأو

والناءالعمانبةالامبراطوربةأنقاضعلىالحدبثةبركيةن!وضإن
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نهايةليمثلان2491عام(مارس)آذارrفيوا!لافةالسلطنة

بالرسولاستُهِقتقدكانتالتيالسياسية-الدينيةالامبراطوريات

الاسلاميةالبلدانعلىنغلبالنيالاستقلاليةالروحانوالواخ.و!حابنه

بأكرتقومأن،الاقلعلىالآنحتى،البلدانهذهلشعوبلمُتجِزْ

يمونولسوف.الاسلاميةالامبراطوريةإنشاءإعادةنحوبطيئةخطىمن

الشكلهذانحوتحقيقينشأقدا!باهأيماعنيكشفانالمسكبلمهمةمن

.التعاونمن

رةضماتاءَقِرا

Grunebaum"الوجمطيالاطدم"؟فون.ج،غرونيباوم-ا , .G von

eval IslamأMei(4691،تثيكاغو).

4Lewis"اياريخفيالصب11برنارد،لوب!-2 , Bernar

Theلوء Arabs in Histo(0591،لدن).
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مِسىُفالقصمْلُا

يرُ!!!لصَّليبيَّة

الصلإبيةفاطروبوحرباممانعصرالوسطىالقروناعتُبِرتاذا

الاوروبيالعقلأنة!يهربلاوالذممب.وأفمهعنهاتعبيرأكملهي

أجلمنحروبأمقدسةالصايبيةالحروباعتبرفدا،*ء48ء*الوسيطي

الصليبين،ضدعام!جهاد"أيمأيُعْلنلمالأسلامففي.مقدسةقضية

.اطروبهذهدفة،الدنيويةالحياةرأسبوصفه،الخليفةيُوخهولم

القضيةتلثفي،روحيأرئيسأبروصفه،البابافنِيفقدالنرَبفيأما

دينية،كصركة،الصليبيةالحروبانوالواغ.ا)ذازيةقضيتهواعتبرها

مظاهراسوأعن-الدوريينوالتطرفالتعصبطريقمن-كشفت

شفةخلقنيالمقدسةاطروبنجحتلقد.كلهاالوسيطيةالنصرازلية

الجَسرتدجممت!يدأنمنبدلا!والنربالشرقبنماتفملواسعة

إيما؟يةمفاهمالمطافخمايةفيبينهماماتجمعثقافتينبينماالرابط

عنالنضار!ص!زوإذ.الأحصاءعلىتمتنعثقافية،.ومصالحمثزكة
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المغولىالشرقمنالوافدالحقيقيالخطروجهفيمتحدةجبهةنشكيل

معسكرينإلىالعالمقسمةمنأكثرإلىيوفقوالمالصليبيةبحملاتهمفأنهم

،هذاالناسيومحتىقاثمة!زاللاالفاجعةالقسمةوهذه.متعاديين

الحضارتنبينسليموسياعيئقافيامتزاجحدوثدونمخولُفهي

رَبر!ية.وال!الفَربية

،الاولالمقامفي،اسئمدقدال!ربفيالامخادمنح!ئأإن

اوروبةكانتلقد.عايهكَالمثشوالهح!ومالأدنىالثرقضدالمثلمزكالعملمن

اكورماناستهلولقد،والمرضالفقروجهمنالفرارإلىحاجةفي

أراضبحثأعنالشرقالىالغربمنالهصرةحربهةَاالفرنكأوالفرنج

منالفَرْبيةللوحدةاديحيالمفهومنشأوهكذا.وغنئخصبأأكر

لقد.استعماريأموقفألدُعياذنالحديثالعصرفياعذلوموقف

،قاداولقد.الاقتصاديالدافعمع-نبإلىجنبأالَدينىعمِلءِالداغ

عنالمسؤولةهيتُ!براستبداديةاستعماريةحركةاشث!اءإلى،متعاونيْن

عشر.التاسعالقرنفياوروبةأحرزتهاالتيالمكانةمنكبيرجانب

،والنربالثرقبينالتجارةَأنعشتالصليبيةالحركةانصحيح

وإذ.أيضأعنهابمعْزِليتمأنبهخايقأكانالتجارةازدهارولكن

الماديةالناحيتنمن،ْحضارتهممنأرقىحضارةالصليبيونواجه

منقنتجاتاوروبةالىمعهمحملوافقد،نهايةلاماالى،والثقافية

،والأصبأغ،والاْفاويه،والبخور،اطريريةوالمنسوجات،السكرمثل

وفي.البنوكو!ناعةالصَئرفةوأساليب،الذهببةالعملةسكومبدأ

الفكراتتلاقيمنمعأوالنربالشرقُافادالعسكريالعمارةفنْ

ونبادلها.

بالصلإبين،احتكاكهممن،يفيدوالمال!ربفانالجملةوعلى

اتجشعيعدولاالصليبيينهؤلاءعندلْضَؤهtماكلكان.قليلا!الا

صورة-زاللاهذابومناوحتى.وال!دمبربالحربوافننانأوالنعصب
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القالسيثةبالانطباعاتمثوبة،العربأذهانفي،الفَرْبيالرجل

العرَبي.الذهنفيالصلهبيونْ!ركها

حبراليهيجذبهموكأنماالشرقنحوالةربنصارىالتفتلقد

ومتارفالئعْمةأسبابينتجوال!ثردتىالعصورأقدمفمنذ.مغناطيس

اعزفتفقدثرقيأدينأأمرهابادئفيالنصرانيةكانتوإذْ.الحياة

والنصارىالثاكالقرنفمنذ.أيضأالدفييةللجاذبية!ركزأبالشرق

الجمازبةوحديقةالزبنونوجبلَ،المسيححيثُولِدلحمبيتبقصدون

-رووموالقديس.الروحيةالمكاف!تببعضوللفوزفيهاالصلاةلأداء

واتواغ.المؤمننمنجماعةحولهتحفقحيثفلسطنفيأقامنفسه

ومع،ثرقينكانواالةطرىوالشهداءالقديسنمنالكبرةالكثرةان

وت!ريم!3الر-الهؤلاءتعظيمإلىطبيعيأنزوعآالنتصارىنزعالايام

نشاطهم.مسرحكانتالتىالمواطنإلىبالحج

وبسبب.المقدسةالمخففاتبفضيلةالأمماننشأ-تىةترةإلاهيوما

فيظفت،المسيحمخلفاتوهي،!قداسةالمخففاتهذهاكزانمن

تعئنفقد،القسطنطينيةفيذلكؤبعدالمقدسبيتفياولا،الشرق

،الأحيانمنكثيرفيالغرباقاصيمنبالرحلةيقومواانالحجاجعلى

الارضؤيهط!رأالرب"أن2منواالذيالموطنفياللهيعبدوالكي

وطنهالىينقلبفقد4الطاحَسَنَمجدودأالحافيكانفاذا.الخطيثةمن

!ؤلفكانتالاحيانبعضوفي.مقدسةذكرى-!غيرأمخففأحاملا

1Jلانغرأبناءفقدُوثق.ال!زهذابمثلللفوزكاملةبعثة Langres

احدىورجعت.Mamasماماسالقديمىا!ابعبأحدىالاحتفاظ

فيكانولقد.المعمدانيو-تاابمامحاملةMaurienneموري!نسيدات

إلىقصدوالو،!رواانالحجأداءالذينُألهمواوطنهاابناءامكان

ورأسه،الظءرةفيهذايوحناالقديسجثانَ،الموطنينهذين
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بيتفيأمسىقدكانحتىينقضيا)رابعالةرنيكدولم.دمشقفي

زيارتهـاالحاجعلىتعذربحيثالمقدسةالاماعنمنضخمعددالمقدس

094واحديومفيكلها

النصراني.للعالمصدمة،614عام،لفلسطكنالةرسغزووكان

المدينة،احتلالالي،اليهودالس!انيساعدهم،الةرسوفّقفقد

هديةايى-ب!اعُذبالتيوالأدواتالمقدسالصليبارسلواثموءن

احتفالاتبعد،هـرَقلغادر622عاموفي.النصرانيةفارس!لكةالى

وكانت.الكةارعَلىاطربلي!ئنْالقسطنطينيةمدينة،خاشعةديةية

الصليبوأعيد،الفرسأيديمنالقدسواشُرِدْت.مظفثرةالحملة

وأءر.جميعأ!نالمس!ليصقلوبالبهجةفعمّت،المدينةإلىالحقيقي

علىاتنصيرهماتعميدهمالىيصاربان،اليهودخيانةزاسغر،هرقل

وجدانذلكنتاثجمنفكان.الامبراطوريةأ-زاءجبخفيإلزامينحو

البغيض.ال!رقضدعلنيةبمذبحةقيامهميبزرعذرأاكعطرىمتعصبو

ال!فارضدالمقدَسةاطربهذهكانت،التارعيالتسلسلحيثومن

عمثر.الحاديالقرنفياوربانوسالبابا"صايبية9سبقتصليبيةحربأ

حتىكانتغيرليسسنواتخمسالرسولوفاةعلىننقضى-كدلم

اعلنت637عامففبم.الاسلاميةللسيطرةخضاقدوفلسطينسورية

بنفسه.عمرالحليفةعقدهيتولىانعلىالصلحفيرغبتهاالمقدسببت

عِدْلغرمعهوليسخَلَقأؤوبأمرتديأالمدينةعمردخل638عاموفي

دَبْدغريصحبهوليس،ماءوذربة،وكيسَتمر،الشعيرمن

وبُعْذحكتةعناشهجهاالتيالرحمةسياسةنيقكثتفواذ.واحد

:رافي!نضيفنراجع94

.418.,the Crusadesلو3لمهSteven Runciman : Histo

.5191,Cambridge : Cambridge University Press
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النصرانيةلل!اثسالتهرضدونللرؤولجهدهتصارىبذلفقدؤفار

!يسةأعني،المسيحيالعالمفيالاقداسقدسسلامةعلىوللمحافظة

كلوعدحانالمقدسالمقامزيارةفيرغبتهالخايفةأبدىإذا-ش.القيامة

حتى،ال!يسةخارجإلىمضىانإلامنهكانفما.الاسلاميةالصلاة

بتلكالمتحمسونأ-باعُهُيطابىأنخشيةَ،!اكوصهلى،الشهداءباب

محمدالنبيوكان.الصلاةؤريضةعُ!رفيهأدىمكانأبرصفهاا)كنيسة

علىوإن،كتابأهلالسواءعلىواليهودالنصار!إنتالقدنفسه

.بأذى!ايت!رضواولاعبادت!مبب"وتالاحتفاظلهم!برزواأنالمسلمين

المسير!يةتفرضانحاولتالتيالنصرانيةالامبراطوريةنقيضوعلى

بو-ودها.وقبلواالدينيةبالاقلياتالعرباءترفةرضأرعاياهاجميععلى

،،الذمةأهل9بعندهموني!رةوالزرادشتيونواليهوداوصارىكان

طريقمن!مالعبادة-ريةضُنتلقد.بالحمايةالمتمنعةوبالش!أو

تُدءضرببةامستانبعدُلَبثتماالرؤوسعلىضرويةوهي،الجزية

،الخراجاليهامضافأ،الضريبةهذهوكانت.العسكويةالخدمةمنبدلا

كانتالتيالضرائبمنمجموعهمافيأقل،الأراضيضرئةأو

الديئيةالفرقمنةرتةكلكانت.البزنطيالح!3ظلفيمفروضة

الدولة.ضمنذاتيااستقلالا!مستقلةنصفكطائفةأي،كمقةتعامَلُ

عنمسؤولا!بدورهكانالذي،الدينيلرئيسهاتخضعمفةكلَوكانت

ال!ربية.الحكومةأماممَ!نلكها

الحكمظلفيالمسيحيننلشكوىأساسكبيرئمةيكنلمانهوالواغ

انشئتلقد.مباشرةوفلسطشسوريةفتحدَقِباستُهِلالذىالعربي

هذاليس.وازدهرتالتصارةراجتولقد،مستقرةحكومةهناك

الثرقثقافةتطورنيأيضناازدهارةترةالبلادعرفتلقدبل،فحسب

تناغمفيالنصارىوالضنئحالضانونعمِلَفقد.ا!يلينيةالأدنى

.الهربسادت!مخدمةفي،واليهودالمسلمينزملائهممع،وانسجام
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في،الراخالصررةمسجدبناءالملكُأكمِلعبدالخليفةعهدوفي

خلقهاالنىالمسعفةالاحوالوهذه.196عام،المقدسبيت

فيبالدخولالنَصارىأغرت،الجديدةالحاكمةالطبقةدينُ،الاسلام

سورية،أمستحتىعاممثةالفتحعلىانقضتفما.الجديدالدين

فياسلاميأبلدأ،هرطقثشنصار!الاغلبالأعمفيسكانهاكانا)فى

.الأولالمفام

الحبجتدفقالتاعاستمروالقرنالثامنوالقرنالسابعالقرنوطوال

ر-بن.عانقأكلطبعوفهلااسنمرارأ،الغربمن،المو!ولُالنصارى

الاوتافإنشاءعلىشُخحعالمقدسةالاْماكنبأمراهتمامأشمارلماناظهر

الناشطالاتصالَعررلفَد.الكنيسةإلىالصدقاتارسالوعلىالقدسفي

وعلى.ررفىنطةضدلهحليفأالرشيد"ونالخليفةفيورأى،بالشرق

لمفلسطنفيللارثوذكسثرعيكحامشارلمانوَضعانمنالركم

وق!ذا،الواغزضخيمإلىأفضتتدالاسطورةفأنطوبلاَبعئر

الفرنجمنالمقبلةالاجياللادعاء،ضعيفأبكنمهما،الاساسنشأ

.المقدسبيتتحكمأنحقهامنبأن()الفرنك

التقلبدبة،المسلمننسياسةعلىطرأعشرالحاديالقرنمطلعوفي

على،آلأجلقصيرانقلاب،الدينيةالاقلياتمعالتعايشعلىالقاثمة

الحفبة،نلكمسنهلفي،الفدسوكانت.(اللهبأمراالحاكمالخلبفةبد

وكانت-الحاكممنصورعليأبي،الفاطميالقاهرةلخليفةخاضعة

699عامالخلافةتولىالذي-نصرائيةتنشثةثمرةوكاننصرانيةأمه

عقتكفالرجالمبلغبلغإذاحتى.عشرةالحاديةفيصبيْوهو

تراثه.ضدعنيفأreaنج!هارتكاسأوارتكسسوئغيرمزاج

الكنبسة،ممتلكاتو!ادر.ابضأالبهودواضطهد،المسيحيينفاضطهد

،1601عام،نفسَهُاعلنإذاحتى.القيامةكنيسةبهدمأمرهوأصدر

والبهؤدالنصارىفقرب،كِبعلىرأسأسياستهقلب،للكونخالقأ
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بكنلم،2101عاموفاتهأنالظناغبوأ.المسلهلمنيضطهدوأنشأ

شقيقته.منتريضنتيجةكانتوازلما،ولي!ية

التىالاضطهاداتهذهمن،اللاتينيالغربالىبالنسبة،وأسوأ

المقدسبيتعلىالسلاجقةالاتراكاستيلاءكانالمخبول!الحاكم9أززلها

قدوكانوا،منعصبينجاهلنبرابرةالاتراكوكان.7101عامفي

وئقولقد.الأسودآلبحرسهوبإلىالفولغاوءبرواالشرقمنوفدوا

يرة،العثجدسلجوقالىنسبةبالسلاجقةعُرِف،الغُزعائرمنةرع

،الاسلامالسلاجقةهؤلاءواعتنق.طغرلبكبقيادةكيافارساحتلالإلى

وأ،السلاجقةيكنولم.بغدادفيالعباششاظلمفاءخدمةفيودخلوا

الاتصال-منالاغلبالأعمفي-كاملةنجوةفي،الأتلعلىزعماؤهم

أشدكانواالسلاجقةانمنالرغموعلى.الاسلاميةبالحضارةالثقافي

منيفبدونبحيثالذكاءمنكانوافأنهمممرفاطمييمنوخشونةبأسأ

ورراعة.فطنةالأكزرعاياهمعقول

السبوقية.الامبراطوريةضمنمستكتةكانتالانحلالبذورانبيد

نشبت،العظامحكامهاآخر،ملكساهوفاةعند،2915عامففي

إماراتعدةالىالامبراطوريةوانقسمت،أبنائه!ينالأهليةاطرب

منالبلاداليهانتهتوماالعامةالاحوالاضطرابفيوكان.منفصلة

المسيحيينلظهورالفرصةأتاحما،المتنازعةالأصرمنبسبببالىضَعْف

المدبنةأبوابالصليبسنمامبروزقبلحتىولكن.السبوتشاهر!

حنالسلاجقةطردإذقدُوئقواالمصريونكان9901عامالمقدسة

.المقدسبيت

بأنثاءحُلم"يحدوه-فعلهيأفكرقدالسابعكريغوريوسالباباوكان

الامبراطوريةلأنقاذحملةتنظيمفي-البابويةلسلطانخاضعةكفيةكنيسة
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تبهزأتإذاحتى.نزيدرتم!ركةبعد،%V%5عاممنذالشرقية

كومنينوس،ألكسيوس،البيزنطيالامبراطوروجْهالسلجوقيةالامبراطورية

ارسالمنهيلتمس،4915عام،الثانيأوربانوسالباباإلىرُصُلا

.الابراكمنالص!رىآسيةاستردادعلىتساعدهُإضافيةمسئأج!رةقوات

الأحداثمنسلسلةعن!تمخضالالتماسهذاتقدكلهتلتالتيبالايامفاذا

بصؤرها.عن-اشتطاطهخالاتأشدفي-خيالهعبز

فيتعتلجذلكقبيلشرعتقدكانتالتي،الصليبيةالروحان

خطبهاوربانوسإنءلَدُنْ-لبثتما،!البرابرةالفرنج"ثفوس

Clermontةمزانك!ليرموننط - Ferrand-حربألتصبح+باورتأن

فتغَبل،البزنطيينإلمىالعونإسداءالرئيسييكنْاالدفولم.مقدسة

تعمشواتثلاثمدثهـاب!دنةالأمنضمانمنبدلاوكان.!نفلسط

ارادهاالتي"الحربفيالمثمارءمنجميعوُعِدولقد.الصليبيينممتلكات

أزلية!مكافأة-لخطاياهمالكاملوبالغفرانالكنيسةيركةبالفوز،الله

نضالهم.علىلهم

ينقضفلم.وكاءلمةَعاجلةالسلاحالىالدعوة3لهذالاستجابةوكانت

الحربرايةتحتللانضواءعديدةآلاتتطوعتحتىواحدعام

حَمْلمنالمستمد،crusade""الصلإبيةلفظانوالواغ.الصليبية-.

اولثاثاصطنعهإنما-بوصهيتهوعملاالمسيحطريقةعلى-الصايب

علىعَلَمأذلكبعداتخذئم،الأولى،الصليبية!مادةشكلواالذين

فوقالصليبيحملهالذَيالقماشيالصليبوكان.تلتالتيالحملات

اطروبأعلنالذيهوالباباكانولقد.الةتَْرهذارمزَهوملابسه

الملكيةوبلدانهاالاقطاعيةالغربيةأوروبةدولولكن،واستهلهاالصليبية

هوالمباشرهدفهمكانلقد.اطركةفيشاركتالمدينيةوجمهورياغا

.المقدسريت

الثواباكتسابإلىبصاحبهيحدوالذيالدينيالداخيكنومهما
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التيهيالدنيريالفتحرؤياةأنالصليبينمنكثرعخداصيلاالروحي

ناوالواخ.للعملالتيُأطْلِقَتْالقوىا-مماعأصغوجهءلىنف!ر

تقد!مقدكانالمسلم!نأيديمنالمفقردةالديارَألنصرازيةالدولاسزداد

كان.الأولىالصاجيةالحملةقبلونيتسنةمثةطوالمو!ولا!تقدْمأ

الاسلاءية.صِقليةكأَزَوَاقذروبمروأخوهGuiscardغيسحارروررت

والحق.المسلمينمنالاراضييست!يدونالنصارىالأ!هـاءكاناسبانيةوئي

إذْ،بالدءوةالصوترفعإلىح"يرة4-اصماشلرفيكانالباباان

ظكحوالى،أنشأتقد!؟ونأنامرةللمهالمحبةبالاقطاءيةضليقأكان

تش!وفىنسةكانت.المسلحةللحملاتالخاصةحماستها،بالذاتالفزة

مألوفة.توا-رةوالطواعينالمجاعاتوكانت،السكانفي-ضخمأ

إلى4وبئاص،برحيبموضعيكونأنةراربايمافخليقٌ

أرضية.جنةإلىأحالتهاقدوالاشاعاتالروأياتكانتأراض

الصغارالأبناءمنضخمةطبقةالاقطاءيةُالوراثةِقوانعنُواحدثت

نأفي1)راغهش،البطالةمنالثاكاين،الأرضملكيةمنالمحروم!ن

،وجَضسَا،البندقيةوأءرِيت.-ديدةديارفي)قطاعابلأنفسهميروصدوا

الشرقمنشاتعلىبالحصولالتراريةالايطاليةالثغورمنوشيرهاوبيزا

خليقةانهااليهاختلوقد.أبعدحدإلىمباشرطريقومنأقلبنفقات

الشرقيالحوضعلىسلطن!ا-بسطأناستطاعتما)ذاالهدثهذاببلوغ

المتوسط.الأبيضالهحرمن

أصلىمنبابايدوعلى،ةرنسةفيالصلإبيةالحروبنطمتواذ

،الأولالمقامفيةرنسيأمشروعأالنهاية-ىوظلتبدأتفقد،ةرنسي

التامعالقرنفيالفرنسيةالاستعماريةللحركة"الروحية"الاسسواضعة

البابويبالحَرْممعاقبأكانالفرنسيالملكانمنمالرشوعلى.عشر

اكورم!؟يةايطاليةوفيوالجنوبيةالشماايةفرنسةفيالاقطاعهشالنبلاءفأن

تعطتش.فيالصإيبو-صلواالبا؟لدعوةآلاستبابةإلىسارعواأأرضى
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الوسطىةرنسةأبناءمنالعامةتعبئةفيكبيرأثرذاالناسكبطرسوكان

الراين.ووادي

ولكن،االشب"صايبيةَالصليبيةالحملةمنالأولالجزء"دعيلقد

ألهبتوالنيالصالحةالقيادةأعوزتهاالتيالمستقلةالخمسالفِرقأصلمن

فرقتينكيرُالقسطنطينيةبلوغالىبُوثقلمالناسكخُطَبعواطفها

عمحدانبعدسحقأالهنغاريونسحقهمامنهاقداثنتانكانت.اثنت!ن

ثالثةةرقةواسقلت.المىريةالاراضيفيوالنهبالسبالىأةرادهما

.ي!وديآلافعشرةمنفوأوذبحتن!بتبأنالصليبي"انتؤليد)

فقدالصغرىآسيةإلىتصلانلهاقُدرالتيالمنظمةغيرالعصاباتأما

ويسر.سولةفيشملهاالسلاجقةراكالا!بدد

الأغلبالأعمفيالمزافةالمتأخرةالجيوشالتقت7011عامربيعوني

قادَلقد.أنفسهمامرائهمألويةتحتوالنورمان(الفرنك)الفرنجمن

وقاد،اللورينصليبيي،بولدوينوأخوه،بويونديكودةري

واوبراكأوفبوهيموندوقاد،الروفنساليينالصليبينتولوزديرمموند

الولاءممينالامراءأدىأنوبعد.النورمانالصليبينتانكردأخيهوآبن

فيبال!لآجقةالاشتباكإلىو-بوشهمهمسآرعواألكسيوسللامبراطرر

المقدالضهفكانالذين،السلاجقةالا-راكوعلتى.المعركةميدان

عنذلكقبلتخلواقدوكانوا.أنطاكيةعنثمأولانيقيةعن،بهم

عاموفي.للصليببنعنهايتخلواانرفضواالذينللفاطمينالمقدسبيت

بيتَآلنصارىاقتحماثنينشهريندامحضارللمدينةبعد،9901

فيايىفوأعملوا،المتوفدالمتعصبينالمنتصريقابتهاجبمثلالمقدش

سواء،وأطفالاونساةرجالأ،تميبزماغيرمنالمسلمنرقاب

فرحأببكونوهمالنصارىووا!ل.المساجدفيأوبيوتهمفياكانوا

.والبهودالمسلمننسكانهاجمبعمنالمدبنةأخلِبَتحنىُمجزرن!م

يذهلانتهبد+لاكانالمسيح3باالبشرَيالافناءهذاومثلُ

M

http://www.al-maktabeh.com



الوصمة.هذهعوعنالمتعاقبةالقرونعصزتولقد.الناس

الغربيالمسيحيالعالمبسطالصليبيللنشاطكمركزالقدسمملكةومن

الثمرقيللطرفشأنُمحاذذيغيرالارضمن!)ثريطعلىسلطانه

نادرأاللاتننولكًن.مصرإلىالفراتمنالمتوسطالابيضالبحرمن

منقيلإ!خمسنعلى-ريد!مسافةالبلادداخلالىالنفاذاستطاعواما

يكنولم.البتةلمُتحتلا!السزا-يجيتانودمشتىحلبفمدينتا.الشاطى+

عنلدفاعالبلادفياقامتالمسلحينمنداثمةصغيرةقوةكرثمة

ظلالمقاتلنالحجاجمنمستمرأسيلأانررغم،المفنوحةالمناطق

صليبيةحمقةبن-راختالتىالفتراتفيحتىبالأمدادالصليبينيزوْد

فيوجدتاالقتان،التجاريتانوجنواالبندقيةمدينتاوكانت.وأخرى

!غيرةأعدادأالصلإ"يينالىتقدمان،رابحأعملاسوريةمعالتجارة

المر-زقة.الجنودمن

8cross-se؟!همستعرضبمقطعءنيأشبهيةفيسوراللا-تيةالمملكةبدتو

الحاءياتنعشولم.البحاروراءماإلىمنقولِالاقطاعيةفرنسةمن

فيالرغبةوكاَنت،القانونيغرالجشعسوىشيءعلىا!زولةالمختلفة

الماسأالمسلمينبأشرالحامياتتالثتغركطماكئيرأالمشروعغرالكسب

منيومأيمافياللاتينيروفقولم.وضبهاالقوافلبسلبآو،الفدية

دولةوبناءالمقدسةالارضالىا!ىرةعلىالغربأبناءحثإلىالايام

ولو،تُع!رانالئاذةلدوقىكانوما.الاوروبيينمننصرانية

الم!يحينجاتمنمخلصتعاونماغيرمن،الزمنمنقصيرةةقرة

أيضأ.بذلكالفوزعنعبزواولكنهم،الاتلعلىالمشرقيين

بانحطاطابذانأ،1144عام،الزهاعلىالمسلم!ناستيلاءوكان

في،برناردالقديسودعا.الثانيةالصليبيةالحملةوبدءاللاتينيةالمملكة

1121-)السابعلويسفيهاشارك!لبببةحملةتجريدالى،إضأأفرنسة
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"11A)ولكن.وألمازليةةرؤسةملكا(1521-3951)الثالثوكوزراد

ومن،الصكرىآيىيةقيوزهيفما،كادتأو،أتِيتجيوشهماُ

والواغ.ثيءأمماتحقيقعنالثا؟يةالصليبيةالحملة!برزتهنا

غر.ليسوقتمتألةأمسىقدكاننفسهاالقدسمملكةسقوطان

بعدمنهلامفرأءرأأضحىقدكانالمقدسبيتاستنقاذبأنذلك

)1138-الدينصلاحشخصيةفيالوحدةمنقَدْرأالاسلامُوجدان

وُفققدالدينصلاحوكان.العظيموالسياسيالكبرالقائد،3911(

سوريةوكانت،مصرفيالفاطميالحكمعلىالقضاءالى1171عام

استسلمت1187عاموفي.لسلطانهكلها-ضتتدوممروالعراق

-ادأتغا)رأإرتغاالمنتصرالدينصلاحمو-ه!ولكن،المقدسويت

احتللقد.عافاوثمان!نثمانيةقبلالنصارىاركبهاالتيالمذابحمع

منأحدةيهيُؤذَلم،وانسانيأنظاميأاحتلالا!المدينةالدينصلاح

سنالقادرونوجمع.البوتمنافيخلالهينهبولم،النصار!

بكنلمولو.الكاملة-ريتهمبهافاثنرواالمالمنمقاد)رالةصارى

بالغييسةُةوال!،الاسبتاريةرسانوة،الهيكليونأوالداويةةرسانُ

منالنصارىمنآلافين!بروانابداثزمنلكاناذنوالبخلالشصحْ

،الأصىالأزواجَأطلقالثئهمالدينصلاحانوالواغه.ْالعبودية

الخاصة.خزانتهمناليتامىوإلىالأراملإلىالهباتوقدم

ثالثة،صليبيةطريقمن،الغربيةالمسبجةحاولت9118عاموفي

أمستحتىتقفصتقدكانتالتىالمثرقيةممل!ة!اإلىالعونيدتمدأن

هذهفيشاركولقد.وصوروطرابلسأنطاكيةثغورعلىصورةمة

(0911-)1152بربروساةردريكمثلمنشهيرةشخصياتالصليبية

اوغسطمسوفيلب؟المقدسةالرومانيةالامبراطوريةوصاحبالمانيةملك

:راتي!نشبنراجع05

.22،(,The CrusadesرءلمهSteven Runciman : Histo
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)1157-الاسدتبكاردوسور،ؤرنسةملك(-1223)1165

إلىذلاثبررغمزوفقلمالثالثةالصا"يةولكن.ازمماترةملك(9911

ءكامدينةمعالمث!رقيالشافىمنوجانب،قبرسانقاذمنأعثر

أوثقصلاتنشوءالمميرةالثالثةا)صلإبيةالحملةمجالممامنوكان.البحرية

الدينصلاحاماحزاكتسبتدريكاردوسكان.والمسلهثناكصارى،ش

منبشيءاليهبعثقدكانوالذي،اروروسيةاوروحم!مه(كاناتذي

الصلاتهذهعلىآخر"ومثل.الحثلىأصابتهيوموالفاكهةالثاج

أختلا-وهانا!الدينم!لاحأخويتزوجبأنالقاضىالاقزاحُالوزيقة

لبثتمامعاهدةولكن،فعلايتملمإزواجاانصحيح.ريكاردوس

السلم.منةترةٌعقِبتْها2911cعام،الاقلعلى،عُقدتأن

وأ-"ز.لل!يحىين،-ةورأياةاحتى،الساحايةالمدنفُرِكتلقد

فيوكان؟صريةفي،المقدسةالاماكنبزيارةيقومواانالحجاج

المسيحيين،لسلطانا:لاضعةبالاراضىيجتازواأنالمسلمنيسورمى

بالس.والعكس

الاسلاميالعداءحدةمنلطمتالا-داثهذهانمنالركموءلى

المقدسبيتبقاءتصؤرعلىبقادرينكانواماالمسيحينفأنالمسيحي

فيرابعةصله"لبةتنظيمالىدَ!واوهكذا.الاشلاميةللادارةخاضعة

واجتنابأ.والفلاندرالثطليةفرنسةفيونجا!ة،عث!رالثالثالقرنمطلع

الجيشكزةيؤلفونوكانوا-الفرنسيونعمد،الطويلةالبريةللطريق

فلسطسنأومصرالىبمراكبهملنقلهمالبنادتةمساومةالى-الكائرة

ققابلعليهالمتفقالأ-ردخعنعجزواالبندقيةالصليبيونبلغإذاحتى

البحريةالرحلةبنفقةبالفوزأقنِعواماُوسرعان.البحرمقعلىحملهم

بحرعلىالواتعة!زارا"مدينةومهاجمةالتفافبركةال!يامطربقمن

وهكذا.هنغاريةملكمنانتزاعهانيالبنادقةطمعوالتي،الأدرياتيك

يُنزللمالذيالنمرانيأخيهمقاتلةإلىمضطرأنفسَهُالصليبييجدا

127

http://www.al-maktabeh.com



القسطنطينيةرومَينهببأن،ذلكفوق،أغرِيلقدُبل،فحسبأذئاممابه

الرغبةلم!ردارنُكِبت-رممةالناريخ،جرانمبنوليس.بهمويفتك

،حخفأ%رى!وعرة.4012صَامالقسطن!يةغزومنأشنعالندميرفي

الحقيقي.وجههمعناللاتين

قيامإلىالتالينالقرننخلالالمتعاقبةالنصارىموجاتوأفْضَتْ

الفصلالأحيانمنكئ!رفيالمتعذرومن.المختلفةالصليبياتمنعدد

نظرأ،بالارقامالأخربعضهامنبعضهاوتمييزالصليبياتهذهبنما

صليبية-ركةنشأت1212عاموني.واستمرارهالقتالآتصالالى

.الآثموناخفقص!يثبوفْقواأنرَجَوْاالذينالأطفالبنمُسْجية

إلىأ-رابهمنآلافأالفربشالفلاح!نأبناءمن!بيقآدوهكذا

الأحمرللبحرممبقكما،أمامهمالبضر!ينشقأننوقعواحبثءرسيابا

اصطنعهاالتيإالخسبعةالحيلوأدت.اصاثيلاطفالأمامانثقان

مصر.فيالنخاسةسوقفيوريعهمالأطفالاختطافإلىالسفنأصحاب

الفأمنعشرينمننحوأ،كولونقمنشمابوهو،نقولاوجمع

ذلكبعدعنهبميُسْمعفلمالنسيانمطاويفيغابواولكنهم.الأنباع

زاءرقادهمالذينالاطفالاولئككشانهذافيشأنهم،نبأأيما

.01الألوانالمختلفةالثيابذو،"هملين

ءطم،خا.-ة!ايبية-رنجاالنمساودوقهنغاريةمالثواستهل

ؤخهتالتاليةالاربعالسنواتو!.سوريةالىبانطلات،،1217

ماوضعمصرلفتحالمخفقةالمحاولةهذهفيوكان.النيلدلتاالىحملة

،شأنذيكسبِأيماعنتتمخضانغيرمن،الحربلتلكحدأ

1eارنست:،باركرراجع

IslamلوعلمهBarker, Earnest : ،، The Crusades)), 8 n The Lega

02591075,. London: Oxford University Pressء.
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.المفدسالصلبباسنردادإلاا!م

ا-.125(491)الثانيفردريكحثقدالثالثانوشتالباباوكان

علىمو!ولاَحثأصظيةوملكالمقدسةالروءازلمبةالامبراطوريةصاحب

،هذاهوهنثتاوفنفردريكبلاطوكان.جديدةصليبيةبحملةالقيام

نصف(1154-0113)!قايةملكاكنيرو-رجدهبلاطمثل

حقليفيوديةصلاتبالمسلمنبربطهوكانت،غرفيونصفثرقي

واحدأبوصفه-عملَلقدبل،فحسبهذالبس.والتجارةالسياسة

على-ف!ريأتَطلعأوأشدهمذكاةالوسطىالقرونحكامأكثرمن

1224عام.وفياللا-:يةإلىالعربره-ئنوالفلسفةالعلم-ئرجمةتثبليع

-1226)الأكويني-وءاالقديسدرس-يثنابولىجامعةأنشأ

مملكتهفاقتولقد.اليوزانلفلاسفةال!ربالشار-شثار2(1274

.وحضارة!ازدهارأالأوروبيات-اراتقاجميعالصقئية

مع،1228عام،ةردريكعقدهاالتيالسلميةالتسويةوبفضل

عنالسادسةالصلميبية!ملةأسفرت،الكامل،الايوبي!رسلطان

وبين،ت!االواقعةوالاراضيالمقدسبيتعنالكاملالمالث+ئازل

IMعامحتىالمبد"دةالقدسمملكةعُترتوقد.الشاطىْ

فيأنفسِهمهمخطأهممنبسبب،*النصارىأيديمنضاعتعندما

معالتحالفآثروالقد.العحربنالفرنحتى،والنفدبرالحاب

هُزِموا1244عاموفي،ممرسلطانمعالتحالفعلىدمشقصاحب

)1233-بيبرسالدينركنهوهزمهمالذيوكان،غزةمعركةفي

بيتسقطتنفسهاالسنةوفي.المقبلالمملوكيممرسلطان،1277(

الىتمثدهمطورازيينبدوأكانواالذين،الخوارزميينيدفيالمقدس

نسب.صلةالا-راك

الىديارهممنأخرجوهمقدالمغولكانالذين،الطورانيونوكان

.حدعلىوالنصارىالمسلمبنعلىرهببأخطرأ،وسوربةالصنرى2سبة

IYA9-الاسلام
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kغزاةَكانواأنممومع.سواء -tالخطرفأنسخضربننغرفأ

وكان.المترحلةآلمغولعشا:رخطركانالمتمدنالعالمعلىالحقيفي

قديكونواولم،انشرقيةآسيةسهوبمنطورانينالمغولهزلاء

صقاتع!اصقلت!مقدالاسلا!يةا)ئقافةولمْكن،الاسلاماعتنقوا

الويصطىوآ!ىيةالصينالمغولهؤلاءا-لتاحولقد.ماحدإلىالا-راك

زعيمهيمخلقوقد.ب!مالمصليطةاءضاراتمختلفودهـروا،رئتها

قوة،تُقْهرلاحربيةقوة(-11671227،خان)جن!زتموجين

.تقدورهإلىسبيللاأذئبالشرقاؤزلت

خليقأكانانهنفزضاننستطيعوعقلانيةمنطقيةنظروجهةومن

لكيالوفاءبالمعاهداتالىاكراع!نالمسلمينمعبتحالفواانباكصارى

ناميسورهمفيكانأنهوالواخ.المغولبلاءالانسانيةعنيدفعوا

العكسهوكانحدثمااننجدفنحنذلكومع،النهجهذاينهجوا

بعثتين،الرابعانوسنتالبابا،المسيحيالعالمزعيموتجهفقد.نقريبأ

مو!ولنحوعلىأبىقد،الورع،لويسالقديسوكان.منغولياإلى

أيةيجدلمفانهذلكومع،حالبأيةالمسلمنمعينفاوضأن

لمفاوضةدومينيكيينموفدبنيوجْهاناتدينيةمعتقداتهعلىكضاضة

الوثيين.المفول

ابتغاءالاتخرجلمالمرحلةالآسيويةالعشاؤرإنالقولإلىحاجةولا

ضربأمماعنالطرفغضتعتزمكانتكلاوأن!ا،والفتحالنزو

ليسمبآثرغرطربقمنالنصارىساعدتلقد.النصرانيةالدولةمن

الانسانية.ساحةفيوالشقاءالبؤسوبأ؟زالالاسلاميالعالمبنزوكير

.أضرىكرةذلكبعدالعالمفمرلنالأدنىالشرقحضارة)ن

،I(265-1217)هولاكو;iبفيا،المهولاكز1253جماموفي

تم1258عاموفي،فارسمناتوبيالق!بمَ،جنكبزحفيد
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دُثرتولقد،ءواطنألفثمازونصرِعلقد.بغدادعلىالاستيلاء

يوفْقلمالرائعةالريأنظمةتخريبمنوبسبب.كاملاتدميرأالمدينة

علىقُضِيلقد.السابقضصبهاستطدةإلى،هذاريىمناحتى،الريف

النصارىواذمج.ال!ربريةالوحدة!رىوفُصِمت،العباسيةالخلافة

لماقي!اجهمولكن.والغاياتالوسائلبنماممتزينكير،الآسيوبون

سوريةأءستلقد.انتقامهمآلهةزارتممماوصرعانcطويلا!يعثر

تيةاللابالمملكةوسقطت،والمسلمينالمغولبينالاضيرالتبربةحقل

.اكدتمررنيدفي

عنأسفرتالتىالسابعةالصلهبيةالحملةبُقىدت9124سنةوفي

الحملةهذهوكانت،افتداثهثم(التاسعالويسلويعسالقديسأسر

القدسلاسزدادتوجهانمنبدلاَمصرعلىللاستيلاءوُجهتقد

لمالتيالو-يدةالاسلامبةالدولةهيالمماليكدولةوكانت.المفقودة

ودءشق،وحلب،بغدادعلىاسترلواقدالمغولكان.المغولي!زمها

حيث،الحاسمة-الوتع!نمهركةفيسبيلهمعنصُدواولكنهم

وبذلكُأنْقذ.0126عام،قُ!فىالمصريالسلطاناقواتاهزمتهم

يوا-!اَهانلهمارقُدخطرأعظممنالغرْبيةآسيةوانقذتالاسلام

بمصرالمماليكسلطنةأمستالتالينالقرنينوخلال.هولَا!وأشد-5

العمانية.الامبراطوريةقيآمحتىالأدنىالشرقفيالرثيسيةالدولةَ

انطاي"،-الصلهبيةالقوة!راكزسقطتواحدبعدوواحدأ

ءو-صاتموتالمؤسساتولكن.11y1عامعكاوأضرأ،وطرابلس

الدولى،المستوىعلى،الصليبيةاطروباستمرتوهكذا.نجطيئأ

الغزاةسفالةمظاهرمنمظهرآضروكان.الأتلعلىآخرقرنطوال

المجالىرانوالواغ.Inaعامالاسكندريةمدينةنهـبُهمولؤمهم

9915عامالقدسمجازركيرثيءيرضارعهالاالعملذلكرافقتالتي

السنينكارأنعلىقاطع،رهانذلكوفي.4012عاموالقطنطينية
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قليلاإلا،!ففلم

الله.بامم

الصليبيونبهاقامالنىاللاتسامحأعمالمن،

قِراءَاصت!أرة

5:"الصليبهةالحروبناريخ":ستيفن،-رات؟نا Stevenمة!م!ول

the CrusadesلوءلمهHisto(5491-5191كايمبريدج)مجلدات3ول.

.Setton.قى4.0ه:"المليهاطروبتاريخ":يتونكييث-2 Kenneth

,theCrusadesر3لمهHisto(6591مام،نيديليا).
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ضدلشَالفَصنلُاا

لؤفسُ(-لمح!إلز-صزإكشبالمغْي

اكشا.مر

الشرقبادانَشاركثوتونسوالجزائرءراكشانمنالركمعلى

الممتزتاريخهاصنعتفقدوالديناللغةفيالمسركتراثحهاا،دنى

خاص(فصلاَئقردانعليناتفرضالحقيقةوهذه.المميزةوثفافتها

مراكش.أعني-"الاقصىللمغرب"ونجاصة،البلدانلهذه

العالمعنالنسبيةوعزبتهاالخاصالجغرافيمراكشموغفيلقدكان

كانتفرةخلالمستقلتبنوحضارةثقافةانشاءمنمكنهامابهاالمحيط

ن!وعلىالاجنبيةوالدولالجيوشلغزواتموطئأفيهاوتونسالجزاثر

مابقَدْر-ربيةاوتجاريةطرقمفترقيكنلمالمنرب)ن.موصول

تعاونولقد.الثرقيالمتوسطالبحرحوضفيالواقعةالدياركانت

والصحراءالئطلفيالمتوسطالابيضوالبحرالغربفيالاطليالمحيط
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...الث!رقفيوالباديةوالجبالالجنوبفيالاطرافالمزاميةالكبرى

التىالاجنبيالغزوموجاتمنمراكثىحمايةعلىكلهاهذهتعاونت

.مرةبعدمرةالاسلاميالعالمسانراجناحت

مطلعحنىالسابعالقرنأواخرمنذدامتالتي،النسببةالعزلةهذه

يتميزاستثنائيحدالىش!عشعببوجودمُردَفة،العثرينالقرن

لنفسهاتختطانلمراكشأجازت-البربرأعنى-والقتالالحرببحب

بعيد.حدإلىفربدةالحباةفيطربقة

وقَوْلت4المراكأمحطالتاريخكوينفطأْرآالجغرافيةعنتقلولا

المقاَمفيعاء!ايغلبالتيالصفةتلث،الفطريةءراكششعبصفةُ

عليهتقومالذيالاساسليشكلالانفعالإن.الانفعالعنصرالأول

المراك!ثيالتاريخخلالشكلواالذين،ا)برإرعندالحربيةزعات11

وأ-الح!ومةمعمتعاون!نكافوااناتفقفاذا.المقاتلالعنصرَكله

إذاأما.البلادتوحيدإلىوبلاطهالسلطانوُئقَ-تدعىكا،المخزن

كانتفعندثذومةالح!عنتأييدهمحجبالىنزْاع!نكاز!اأناتفق

والوحدةالقوميالنموتعوقوالفوضىالاضطرابمنحالةقنشأ

الوطنية.

التوقذلاثالمراكث!يالتاريخصفةتقرفىرنيمتكافىأْرلهكانومما

الى،ا)بربرعند،ادك!التوقوهذا.الاستقلالالىالعارما،هلي

القبيلةبشخصيةالاحتفاظ-رصعلىوالى،فيهامظذقَبليةززعة

الاصشقلالعلى،منهمعد!لانحوعلى،ذلكا(نطوىولقد.واستقلالها

وحين.المضزن:خكومتهسلطةوعنإركزيةاالسلطانسلطةعن

منرعضأوراءهم!ففواانإلىاضطرواالمغربالىالعربوفَدَ

القديم-القبليولاؤهماخلىشيءبعدوشينأ.الوثبفةالقهلبةروابطهم

العربحبإلىبالاضافة-وهذا.القوميالولاءلعاطفةمكانَهُ

القومي.استقلالهمعلىالحرصشديديجعلهمما-للحربةانَرَزئ
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فيتفوقهومن،الفكربةالثؤونإلىالاقوىالعربيميلمنوبسبب

الىالنزعةهذهعنالمعتراللسانَهوأمسىوالفصاحةالعلممهداني

باطةأشدكا؟واالذدن،البر،رييهاشاركهنزعةوهي،الاستقلال

.ال!رباخوانهممنفصاحةوأقل

عنيعترانالمراكث!يالانفعالدأبمنكانالذيالثالثوالمبرى

العربيعلىالعاطفةهذهغلبتولقد.الدينمجرىهوخلالهمننفسه

القوىأبرزمنقوةالدينجعلماوهذا،بسواءسواءوالربري

فيوالبربرالهرباثتركولقد.المراكشيةالبلادتاريخفيالمكؤنة

حياتهمعندهfocused-ئاْرتالذكطالمركزبوصفهللسلطانالاخلاَص

النبوية-العترةسليلَأي-ضريفأبو!فه،السلطانوكان.الدينية

-هذابوصفه-وكان،اظيرويفعلالبركةممنحأنعلىالقدرةيملك

بدينونالقومكانماالنيالأحوالفيحتىوالتشررفبالاجلالينعم

شأنأ،أعظمكانتالروحيةسلطتهبأنذلك.السياسيةبالطاعةلهفيها

الزمنبة.سلطتهمن،بقاسلابما

فبلءاالى،رقىوهو،ومنفاوتطويلتاربخ!راكشوتاربخ

بئناتعنالاَثاربونكشففقد.بكثرال!رببةالسابعاقرنغزوات

ذلك.نحوأوسنةالفخمسنمنذالمنطقةهذهفيالبشروجودتثبت

في،وهرتل،نتايوسو3،أطلسمثلوجوه-برزالاساطيروفي

أسماءأماكننجدذلثعلىوكشاهد6ءراكشمنالشماليةالغربيةالزاوية

قبلالخامسالقرنوفي.الأطلسنوجبالهرقلأعمدةمثلطويوغرافية

بارزون"أعلاموتحدث،المنطفةهذهالىهرودوتسالمؤرخاشارالمبلاد

سبتعمرةقرطاجةوانشات.ءراكشعنوبطليموسالأرشدبابنيمثل

الثمالبة،مراكشمنأجزاءفيأماميةمراغالرومانواحتل،طنجةفي

برقتها.البلاداحتلالالىْالأوتاتمنوقتأيمافييوفقوالمولكنهم
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لمقاطعةوعاصةامبراطوربةمدينةطنجةأمستاوكتافيوسظلوفي

Mauritania"ول!يناناإموربنانبا Tingitana"أخذالتي-الروماؤ

اطراثبَوباستثناء.ءراكش:المغربعلىنطلقهالذيالاصممنها

أطلالغيرلنالبقلم،مكناسمدينةقربفوليوبيليسفيالرومازلمية

ان!ياروعقِب.الرومانيالاحتلالمنقرونعلىدليلاتنهضقليلة

القرنمنتصفحتىالبلادزاريخا-صممكلراكشفيالرومانيالسلطان

منوالقوطالفاندالغزواتعنناشئةمضطربةبسِمَةِالسابع

اسبانية.

نسبيأ.،كلهاالاجنبيةالاحتلالاتبهذهالتأْرمن!به!وةفيالبر،روظل

الرومازلبة،الحقبةخلالال!رئيالاستعمالفيأالبررر9اصمدخلوإنما

.barbar!84ي!"،ر،رئكلمةؤقابلا)لتياللازينيةاللفظةمناشتُقوقد

يسئؤنولكنهم،افظرةهذهأنفسهمالىينظرونلاالبربرأتإيد

ولقد.النبلاءأوالأحرارالرجالأممطImazirhenأاممازِرهين"انفسهم

شعبالر/روكأنبرإريةأمةعن،خطأَ،الكئابمنكثرتحد!ث

يمكلجماعاتمنأكزليسواأ!موالراغ.مشتركةلغةذوواحد

دخولوفبل.العمومةأبناءركنتكونكالتيمَشابهبينهاإنالقول

تماز-واواوثانطبيعةعبدةالآغلبالاعمفيكانواالاسلامفيالبرإر

تكشفواالاسلامفيدخلواإذاحتى.وي!وديةنصرانيةبضعْأصَرمع

عنتخايأكاملايتخلواانشمرمنولكنْ،الجدبدللدينتعمْبعن

ممارستهمتعد!للمالوثيةراتالف!وهذه.الوثنيةمعتقدات!مبعض

اشراكإن.أيضأَال!رباخهم-سفكراتعد-لتبل،فحسبللاسلام

مراكشمنحعلىتدساعدوالهرتطالدينيالتكوينفيوالبربريالعربي

خر.2اسلاميبلدأيماعنمميرةصفةَ

عبرالاسلاميةالقوىلانتشارأامتدادلمراكشالاسلاميالغزوكان
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انقضتسنواتعشربعداستُهِلالذيالانتشارذلك،الشماليةافريقية

عقبةبقيادة،ا،موي!ن-يوشوفقت066سنة.ففيمحمدوفاةعلى

وممتل!ات،البفىنطيينوممتلكات،ا)لبربراراضيدخولإلى،ناءابن

السيطرةأنبيد.الاطل!يشواطىْحتىVisigothsالغرإينالقوط

ضربايمايتملموهكذا،جدأقلقةكائتافربقيةثماليعلىالاسلامية

07عاموفي.الثامنالقرنمطلعفيإلاللبلادمeelالاحتلالمن l

وزحف،تونس،نُصَيْربنموصىهو،آخرأمو!قائداخضع

محاولاتالبربرقاوم،عامأثماننوطوال.طنجةفاحتلمراكشالى

ادربالغزاةمعالتعاونعلىيوافقوآولم،عليهمللسيطرةالمسلمين

المسرحعلىالنبويةالدوحةأبناءمنواحدظهوربعدالا

يى.لسياا

وققالعباسلبنيمنهاوأديلالصرقفيالامويةالدولةان!ارتوحن

إلىفرلقد.بنفسهالنجاةالى)دريساسمهالمالكةالاصرةمنشاب

شريفأبوصفه،VAAعامفي،والبربرال!رببهفرخب،المغرب

منواسعةأجزاءلسلطانهيخضعانواستطاع،النبويةالعزةإلىيمتسب

الخضوعيرتضوالمالبربرانبيد.مماسكةدولةفيفوخدها،ءراكش

زعماءبوصفهمالا،الحنذلكفيحق،ذريتهوسيطرةلسيطرته

دائمأ.البربريرزضِهاقلمالسياسيةذريتهوسلطةسلطتهأما،دينيين

نحنلفَالموروثُالمنقسمُالولاءهذااكارهالعث!رينالقرنمطلعوحتى

المن!ثفةالفباثلعلىمو!ولةحملاتشنعلىالحاكمةوالأسرالدول

المحاربة.والقوْاتبالضرائبالمركزيةالحكومةمدعلىإكراههاابتغاء

ابنهخلَفَهُتوفياذاحتى،سنواتثلاثغرادريسيحكمولم

.فاسالعاصمةَوأ!سسصاطةادارةالبلادمنحالذيالثمانيادريس

يأأرىلاذلكاعلومن،انتباهنايلفتبشيءخلفاؤهيأتولم

علىتعاقبتالقالمتنافسةالعديدةا،سروعنعنهمشيءقولالَىحاجة
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تلا.الذيالقرنخلالالحكم

قويةدولةحقت،انكاترةاكورمانفيهغزاالذ!العهدوحوالى

.البلادحكيمفيالأدارسةخلفتقدكانتالتيالمتنازعةالأسرمحهل

الزنسيةالمراكشيةالأسركزةبدأتكما،بدأتالمرابطيندولةأنوالحق

،الجنوبمنالمرابطون-أقبللقد.دورليةحركةبوصفها،الحاكمة

زءيماستعانالعاشرالقرنوفي.المتأخرةالح!كمةا!سامنمحهيرشانَ

أةرادتعلمعلىالدينينالمصلحنبأحدالبررريةصَنْهاجةقبيلةزعماءمن

الدينيالمصلغانثمآدتكتحقيقأجلومن.االديناصىولأقبيلته

انبثقتالرِباطهذاومن،!الرباطإيدعىالعسكريالديرمنضربأ

ابزءوءلىكلهاءراكثىعلىسيطرتانلبثتماعس!ريةدينية"نواة

اسبانية.منالأعظم

،المرابطون،ا)رباطاتأعضاءشرعتاشْفننبنيوسفوبزعامة

ويكرهونالادارسةمدنيحتلونوراحوا،!راكثىَجنوبمنيتثثرون

الاولمعس!رهباشف!نابنوحؤل.المرابطنلحكمالخضوععلىالناس

طارهناكومن،كلراكشبمدينةاليوميعرفماإلىالصحراءفيالقاممم

اسبانيةوكانت.وعرضهماواسبانيةالثطليةايريقيةطولفيصيتُهُ

الىوفقواقدكانواالذينالنصارىوالملوكالعربالحكامبننمقسومة

.ضروس-ربالىانقلباأنالأءرخر2لبثماقلقسلتم)قرار

قواتمن،لذان!احفظأ،التمستولقد،ضعيفةالعربيةالممالككانت

أقبلبالنلكؤتظاهروبعد.لمساعدتهات!رعأنالقويةالبربربةتاشف!نابن

الممالكوأخضع،قوقيبربريجيشرأسعلى،المرآبطينزعيم

بأمبراطوريتهالسابقنحلفمائهممتلكاتمعوألحقها،النصرانية

المراكشية.

بنيوسفافيحاولالمرابطينحكممنالباقيةالسشواتوخلال
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نمر،من-لصَفُهمااليهوققمامثلإلىيُؤفقاانوحفيدُه"باشف!ن

اصلاحبدأكحركةقدا،رابطكنسلطانكان.طاثلشيرعلىولكنْ

حركةالمسرحعن-فىيحهمانيوسفخلفاءعلىقدِرولقد،ديني

والواغ.بأسأوأثدمنهمأقوىأضاأثبتتوأسرةمماثلةطبيعةذات

القوىؤو-يديكنلمجليلةخدماتمراكشإلىأسدواشالمرابطان

وأحيَوْا،الث!يهيةالادارسةطائفيةعلىقضوالقد.شأنأآقلهاالاسلامية

بل،فى-بهذاليس.الديئية!اخويات!م"طريقمنالاسلامشعا:ر

والى،المستقلةالقبائلعلىقويةءركزيةسلطةفرضالىوفقوالقد

امتدادأيدونفولأنباخليقأكانالتيالانشقاقيةالروحتحطيم

مدئالأسرةهذهخدماتابعدولعل.اسبا؟يةإلىالمراكشيلدلطان

فيكبرأزرالظنأغلبفيلهاكانالتيالخدمةتلكهيشأنأوأج!ا

ويطورون!اينفون!االهربكانالتيالمعقدةالثقافةنشرأعني-اضعافها

قُدرالتي،الثقافةنلكامتمواالسذفيالبربرانفالواغ.اسباْئةفي

سريَعأامتصاط،ومراكث!الاسلاميةاسبانيةعظمةجوهرر!بحأنلها

حسابعكوالعلما)ترففيانغمامىإلىذلكفقاد،ينبغيمماأكز

الحازمة.الحكوميةالادارة

واسبانية،مراكشعلىمبسوطأالمرابط!نسلطانكانفماوحتى

فيلهاقوة"كتب،الجنوبفيتتتث!كلأخذتقدجديدة4قوةكانت

ذلكالى،تكسِفوأنبرمقاالثماليةافربقيةعلىتسيطرأنبعدُما

،ئومَرثبنعمدأنذلكونفصيل.السابقةالدولةأنوار،الحدْ

قدكان،الجنوبيةمراكشأبناءأحد(7501عامحوالىالمولود)

مُقْبل.وكمصلحدينئكطالبالاوسطالشرقفيس!واتعشرسلخ

انتزاعالىوُفقالأطلىجبالنيمَصْمودةقباثلبننزلإذاحتى

ومريدونخَلئ"فيحولهفاجتمع،الدينيةوبحاستهبعامهاعجابهم
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دولة،مثميزةدمموقراطيةصفةذاتدولةأسسإنهثم.متعددون

استطاعةفيوليس.الضارمةالاسلاميةالاخلاقيةمنأساسعلىمبنتة

ةظامهتفوقفيأو،كمنطتمبوءرتابنعبقريةفيالبتةيش!كانالمرء

علىافريقيةشمالىوفياسبانيةنيسبقَتْهُالتيالانظمةعلىالحكوميَ

.سواءحد

وا-بَه،كلهاالاداريةواجباتهمنغمرةفيوهو،قطينسلم)نه

أهمبةالمطلفةاللهوحدةمفهومعلىبعلئوكان.د،فطكمصلحالرذيسي

حرْفوقد.الموحدبن31أ-ئاعهعلىيطلقجعلتهدرجةإلىبالغة

الحينذلكمنذبهسُرِفتالذيA1mohadeإلىالاصمهذاالاسبان

توموتابنأتباعوتكا؟ر.الحاكمةمراكشمنُأسَراصرةابرز

مريدهمعوبالتعاون.المرابطينسلطةتحديعلىقدادرأأصبححتى

دولمَةأراضيبغزوثرع،المؤمنعبد،الحقيقيدولتهولزسس

الم!ركةخلالوفاتهمنالرغموعلى.السفوطإلىالمتداعيةالمرابطين

ستواتعشرالىالجدبدةاطركةاحتاجتفقدضدهمشنهاا)!الثا؟ية

لها.جديةمعارضةأيماعلىللتغلبكيرليس

مناطربفنفيكعبأأعلىوهو،المؤمنعبداستطاعماوسرعان

مقاومةكلعلىيقضيوانكلهاالاسلاميةاسبانيةيفتحأن،أستاذه

الاسلاميةالدولاحتلتهاالتيالمنطقةباستعادةفواتهتكنفِولم.كلراكش!

وليبيا.ؤلونسالجزا؟رففتحتالثطلاتجاهفيشرقأزحفتبل،السابقة

مكنهمبلغألهشعبهبتأيرليدالثقةومنوالسلطانالقوةمنالمؤمنعبدوبلغ

انتصارهولكن.!المؤمنن"أءيرلقباتخاذومنخايفةنفسهاعلانمن

أسىالتيالسنةوهي-1163عام-وفيبأنهذلك،طويلاَيعترلم

منكانبأنهذلك،موتهفيحتىتجقتمقدرتهأنبيد.خابفةفيها

.بعدهمنلهخَلَفأابنهوستىدولتهدعائموطدبحيثالنظربُعد
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عبدحفبد،المنصوريعقوبفكانالموحدينسلاطنأعظمأما

هذاسيطر.ولقد9911عامالى1184عاممنحكَتمَالذي،المؤمن

منطقةعلى،الحدودأبعدالىالسنيالمذهببأهدابالمتصك،القالد

مصرحدودالىالاطل!ىومن،اسبانيةالىال!برىالصحراءمنممتدة

أمرأادارتهاجعلالامبراطوريةهذهأطراتتراميأنبيد.الغربية

الأءرضر2أةة!نحوعلىضدهااكوراتنمثوبعلىوساعد،د-مرأ

الموحديندولةأسدتهاالتىالخدطتمنكثيرأانوالواغ.سقوطهاإلى

فيالبلادءرفتهالذييرالمسفللح!كمالمباثرةالشرةهيمراكشالى

،الخدماتهذهمنجاتويتمثل.المؤمنعبدوسلفِهِالمنصورعد

فييتمثلكما،الجيشفيوالعربيةالبربريةالعناصردمجهني،غيرليس

منقدرأومنحهااللبرلةاركانوطدممتازالاقليميةالادارةمننظام

مدينةفيالكُتُبيةمثل،المعماريةالرواخبعضوفي،الاستقرار

ازدهزتالموحدينظلوفي.اشبيايةفي-يرالداوبرج،صراكش

وشجع.ببزامعاقتصاديةمعاهدةووقعت،الاجنبيةالبلدانمعاقجارة

علىالممتازينالعلماءمنوغيرهماطُفَيلوابنزضْدابنَالموحدون

لكتبثروحهرثدابن-وضعبالذاتمراكشوفي،والأنتاجالعمل

لهارقدوالتى،حديدعصربانبلاجالمُؤْذنةالشروحتلك،أرسطو

والسكولاستئة،بعامةالغرإيةاَلفلسفةفيعميقأأ؟رأتخ!إفان

Scholasticismبنهاصة.المسيحية

والقياَفَتهاالتىالدولبمصائرشبيهأالموحديندولةمصيروكان

الاثنانخلفتاهدعائمهاوطدثم،ةالاسمؤسىانثاهاالقد.ضَلحفَتْها

نألبثواماالقوةحظأمناقلحكامأولكن،الزمانمنقصرةفزةطوال

قليلةسنواتغيرالمنصوريعقوبوفاةعلىتنقضيتكدولم.أضعفوها

نغزو،مَرِينينىقببلةهي،شجاعةبدويةبربريةقبيلةثرعتحنى
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النه!ربهذابفنعوالمالمرينيينوكأن.الجزانراليومتشكلالنىالمنطفة

واحتل.اكثيةالمرالديارقينتترجتوبأواندفعوافاسفاجتاحوا،المبددي

فتحواتم،ءراكشمدينة،المررري!نسلاطنأكبر،الثانيبعقوب

أهم+وكانت.عظمتهاسابقءراكشإلىيعيدأنوحاول،البلاد

القديمة،فاسبمدينةملحقةمدينةالبلاد"ثيدهحياةإلىأسداهاخدمة

.الجديدةفاسأوالبيضاءفاسدعاها

عدةفيقدمموطىاكتسابإلىالبرتغاليونوُئقالمرينبينعدوفي

ءلىوصَشَغانالمتوسطالابيضالبررعلمَبنةوكانت.ساحليةمدن

الأميروهاجم.أيد؟مفيسقطتالتيالمرافىبينالاطلسيالمحيط

.الزمانمن.يسيرةةلمترةالمراكشينيدمنفضاعت،طنجةالملاحءلنرى

ءيدانفيبأسلافهميتأشواأويضارعواانيحاولوالمالمرينينانولو

وجهفيالصمودإلىيوفقواانالجائزمنلكاناذنآلعسكريوالظفرالفتح

يتهم.باءبراطورالاحتفاظالىيوفقواانالجائزمنلكانواذن،اةالغزهجمات

بلادهمرقعةيبسطواوان،اسبانيةفتحيعيدواانحاولواالمرينيينولكن

أضاعتجهيضةمحاولةوهي-لموحدونابلغهاالتيالحدودتبلغحتى

عنأوفئالنحوعلىبلادهم!معنعاجزبنوخففتهمقؤضهمعليهم

الاجنبية.الدولمنأنفسهمحماية

اذلمصاراتتضارعلاالعس!ربةالمربنيينانتصاراتانمنالركموعلى

المراكثمبة.الثقافةعلىالممئزِطابَغهاالجديدةالدولة!ركثفقدالموحدين

الوزارةمنمب،خلدونابن،العظيمالمؤرخإلىالمربنبونأسندولقد

الكثيرةالمدارسوب!ن.بلاطهمفيالمراكشيللتاريخالمدؤنومنصب

وجمعوا،آلتأليفشجعوالقد.الجميلةفاسمدارسُبحَنَوْهاالتي

الدينية،الاعيادعلىوخلعوا،كاملةمجموعةفيونثقوهاالدينيةالشراخ

الأ-ير.إكَااش3،المراعثيةاطلياةنيهاء(دورأ-رالومالعبتافىا

حضارةفي،المصقولةالمراكشيينعاداتمنجانبأكبرأفان،وبكلمة
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المرينيين.إلىكلردهُ،العحومعلىأءرافهموفيمدن!م

بعدحي،المرينيةالدولةج!ممإلىشيثأفشيئأالض!فدلتإذاحتى

خر3وفقواحتىعليهما)برتغالين-رأةازدادت،قرونعدةدام

،البر،رمنكئيرٌواستشعر.السواحلمنكبرجانباحتلالإلىالأمر

وفي.الفَبَامطاشقلالهمواسلزد!وا،اترينيةالسيطرةضَ!ف،أيرضه(

منذعربيةدولةأولالبلادمنالجنوبيالجزءفيظهرتالفترةهذه

الهترةإلىتتلصبأسرةكانتعشرالرابعالةرنفخلال.الادارسةدولة

حكومةإلىالحاجَةم!ثتإذاحتى،هناكالنزولإلىدُعيتقدالنبوية

بتولواأنالَأئرافهؤلاءإلىالقومطلب،ءراكشنيقويةمركزية

مو!ولاتكاثرأمتكاثرباعالأبمنعددرأسوعلى.عليهمالزعامة

الساحليةوالمدن،للمرينيينالخاضعةالمناطقفتحتعيدالأسرةهذهأخذت

البرتغاليين.سيطرةتحتالواتعة

مهركة"زشوبإلىالمتعاظمةالسّعْديةالأسرةهذهقوةوأةضت

هسيباستياندون"الملكهبط1578عامففي.ال!ثهيرةأالثلاثةالملوك

البلادويخضع،الجديدةالدولةيسحقاننفسهعلىنذرانبعد!جةفياليابسة

رجلاوكان،الملكعبدالسلطانهوخصمهوكان.المسيحيةللسيطرة

فيالتسئبإلى،المعربهةفيموتهبركم،وُثقالبأسشديدأريبأ

وهو،(الملكعبداخي)أيهوأخيهومصرع،سبباةيانمصرع

منالمؤلفالنصرانيالجيشهزيمةوفي،السلطانلقبانتحلمرتد

.متنافرةعنا!ر

عنالازباءشرعتكاملا!سحقأئةالاوروالقوىيمُحقتإذاصلى

اوروبة.بلاطاتإلىتصلءراكشنيتدمهاوطدتالتيَالجديدةالقوة

معركة!لبطلوخلَ!آخرأخوهو،المنصورأحمدأثبتماوصعان

منالسفراءعليهوفد"وسلطان،السْعديينأعظمأنه،أالثلاثةالملوك
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مققدْرٌلهتملقد.اصمرامهم2باتاليهليرفعوااوروبةأنحاءجميع

المنطقةيفتحوأنأجنبيةسلطةكلمنبلادهمخرررمنمكنهالقوة

المنصورعهدوخلال.الغربيالسودانإلىمراكشجنوبيمنالممتدة

وسلطةالمركزيةالسلطانسلطةارزضَتْتاطقإلىتنقصمالبلادبدأت

بتكالاعزافرفضتومناطق،!المخزنبلاد"بف!رِفت-كومته

إلى،الانقسامهذااستمروقد."السايبةالبلاد"بفزُرفتالسلطة

مراكش.الفرنسيوناحتلعندما1291عامحتى،ماحد

عنجزفقدالمنمورلأحمدتمتالتيالسلطةمنالركموعلى

وفاتهعلىتنقضي-كدفم.طوبلاعهرأالمتعديةللدولةيكفلان

أسرةوُتقتحتى،ذلكمنأقلأو،عامأخمسون(م)1653

ءراكش.ءرشعلىالتربعإلىجديدة

السوسفيالنزولإلىالأولونال!تعديونفيهادعيالتيالفرةوحوالى

مناصرة،تافيلالتفي،الجنوبفياستقرت(كلراكشجنوبي)

الفِلاليةالاسرةهي،َأيضأالنبويةال!قرةالى-نتسبالأدنئالشرقأس

حتىيس!رةةترةإلاهيوكلا.الع!ويةبالاسرةبعدمافيعُرِفتالتي

اذفىاعالىشيءبعدشيأووفقت،البربريةالقبائلا-تراماكتسبت

،هذاالناسيومحتى،مراكشتزالولا.السعدينأيديمنالسلطة

العلوية.الاصرةلهذهتخض

معاصرأوكان،ا!طعيلمولايالأولينالعلويينسلاط!نوأشهر

كامإلى1672عاممنحكمهامندالذي،عشرالرآبعلويسللملك

اوروبةفي،'المَثَلبهاالمضروب،قسوتهِ!يتذاعولقد.1727

حاولواالذينالنصارىالعبيدَمنالقلَائلنشرهاالتياخكاياتبفضل

هذااصطنعولقد.أهلوهمافتداهمالذينأومراكشمنالفرار

أضخميكونأنأرادهقصرلانشاءالأسارىالضناعمنآلافأالسلطان
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ظلوفي.مكناسالجديدةعاصمنهفي،لرسايقصرمنوأروع

أخرىكرةبالوحدةمراكثىَنسمَتْ،الفقالولكنِ،القاسيحكمه

شبهأساسعلىالضرائبوَئرِضت.التنظيمحسنةففالةبادارةوتمتعت

فطالا%ةبيةالسفاراتوأنشثت،الخار-يةالتجارةوئشظت،تجارممط

ءثيةالانكاهزيالتاجممتلكاتإلىضُئتقدطنجةوكانت.العاصمة

البرانفازيةكاثرينباثنةمن-زءأ!ابوصة،العرشاسماعيلمولايارتقاء

نفسهاألفَتْانكلترةولكن.الثانينشارلزانكا!زةملكمنزواجهاعند

حتى،عامأوعثرينثلاثةمنأكزبطنجةالاحتفاظعلىقادرةغير

جديد.منالمراكثميةالقواتاحتلها1684سنةُكانتاذا

مراكشانتهتامماعبلمولاكلطوفاةعلىانقضتعامأثلاثينوطوال

إلىتلقأالوضعوكان.والهوضىالاضطرابمنالاسفلالدركإلى

.متوالياتءراتستيفقدهثمال!رش،رقىأبنائهأحدج!لتدرجة

الذياللهعبدبنمحمدعهدكانحتىوعادلقوئ3حاو!رولم

1عاممنبال!رشاحتفظ Vey097عامالىI.عبداللهبنعمدوكان

الولاياتمعصدانةمعاهدة،1786عامفي،وتعالذيهوهذا

لماشخصيأواشنطونجورجشكرهالذىوهو،المتحدةالامركية

عبرحديثأالمنشأةالجحهوريةمصلحةفيمختلفةجهودمنبذلة

الاطلسي.

المراكشبالقرصنةأنغِيَت،ُاللهعبدابنأبناءأحدسلمانويفيادة

،المتحدةالاءيركيةالولاياتسفنونجاصة،الاجنببةالسفنوحُررت

الولاياتنحوالوديةمثماعرهأيضأسليمانوأكد.والازعاجالمضايقةمن

وهو،لسفارتهامقرأمنهتتخذلكيطنجةفيقصرأمنحهابأنالمتحدة

أقرىأما.اليومالىعتلْهالمدبنةتلكفيالاميركيالممثليزاللابناء

حفيد،الحسنمولايفكانعث!رالتاسعالقرنفيمراكشسلاط!ن

منالحكمنولم!ال!ي،الخامسمحمد،الحالىالملكوجد+سلمان
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عنالعزلةإلمطالمتناميةالنزعةيقاومولكي.4918عامالى1873عام

ت!رفها،أنلمراكشرقُذِمعمبعةاولالحسنمولاياشزى،العالمسائر

خثيواذْ.سواءحدعلىوالاجنبيةالوطيةالصحفإنشاءوشجغ

عرضفقد،الاوروبسالعدوان،محلهافيخشيتهوكانت،السلطان

الاصركية.الحكومةحمابةنحتبلادهوضع-طائلغيرعلىولكن-

الأوروبية،الدوللأن،بأوروبةيتمكلمافيصحيحةمخاوفهكانتلقد

حفيدهانتزعأنإلى4918عامالعرشابنُهُرقيمنذ،بمراكشعبثت

ؤوا-روفي،منهاوجعلت،5691عاماالفرنسي!نمناالاستقلال

.اظاصةالاستعماريةسبآساترمافيبَيْدقأ،متعاظم

كان.خطيرأمراكضفيالوضعأسىعشرالتاصعالقرنختاموفي

النفوذمنوالخوف،العزلةصفتْهاادارةعليابةالغاالصفةهوالعجز

الاحنفاظطريقمنالمحليةالديموقراطيةوصبَت.والظلم،الاجنبي

يَطْبحُكانالبدائيةالاو-وقراطيةمنضربأولكنَ،القبَليةبالمجالس

العزيز،ءبدالسلطَانالعرشرقي4918عاموفي.المركزيةالادارة

وضعفينفسهبحدبهفاذا،سنةعمثرةثلاثغرالعمرمنلهوليس

الأخذفيرغبتهولكن،الاصلاحإلىنزْاعأالغزيزعبدوكان.سديمي

الاغلبالأعمقفرفض،بهشعبهثقةزعزعتالنربيةالحضارةبأسباب

فرضتهاْالتيالثقيلةوالتعوبضات،السبثةالادارةانئم.حكومتهتأببد

عليهاحرضتالنيالقبليْةوالثورات،ءراكشعلىونرنشةاسبائبة

معدىلانحوعلىالمزيدةوالضراثب،الاجنبيةالحكوماتُنارهاواذكت

هية.الاصالدول-لتدخلالمعاذ،رلخلقتعاونَاولثككل،عنه

بموطىءقدمتفوزأنأحبتعديدةاوروبيةدولاانمنالرغموعلى

الماضيالقرننصْفوطوال.للفرنسيينالنصزكُتبفقد،مراكشفي

صفاتهأدعىكاَنتالتىالاسمفلالبةالصفةتلكالمراكعثيَالتاريخففدَ

ينفملْلايكادنحوعلىمُوْثَقأوأسى،الئامنالقرنمنذالاعنزازالى

III

http://www.al-maktabeh.com



الفرنسيتين.والادارةالسياسةعن

خِلا34ءنهاوجعلت1835عامابزا.رةرنسةاحتلتانفمنذ

.شيرءراكشبمسنقبلاهتمامأيُبْدونوالةرفءون،الهرنسيللاقتصاد

للمصلحةالمراكشيالاتتصاديخض!واولكي.الذا-يةالمنفعةعنصرة

وعسكربة،،مالبة:شُبَثلاثذاتفتحاسراتي!بريةرسمواالفرنسية

أنليُظْيِر0591عامءخذالحديث!راكشداريخوإن.وديبلوماسية

والادارةالأهايةالمصالحعلىالقضاءَ،أبدأ،استهدفتالهرنسيةالسلطة

المرلية.

أةادوا،مراكشعلىالاقتصاديةسيطرت!مالفرنمبوني!رضولكي

جملتها،فيهُمْ،الاجنبيةالدولمنأLعدأنوهي:الواقعةهذهمن

تسديدهايكادقروضأومنحتهاتعويضاتكلراكشءلىةرضتتدكانث

فيالرغبةشديديكانواالفرنسيينانوالواقي.متعذرأأمرأركونأن

عدمنتمكض!االمالمنضخمةمبالمالمراكشيةالحكومةيقرضواان

علىمراكشإكراهفيمطلقةةرْسةيدبصهحلكي،الديونهذه

علىالسياسةهذهتنفيذأجلومن.الفررروننحتارهاطريقةوأية2الد

دُعيتقويةهيثةفيالممثلة،الماليةال!رنسيةالمصالحراحتوجهأصع

Comiti،كش!رالجنة" du Maroc،الحكَومةعلىموصهولا-ض!طأ-ضنط

المراكشي.الاقتصادعلىسيطرتهاببسطوتفرحمها

نأفرنسيةيفركةحاولت،البيضاءالدارقرب،7091عاموفي

ذلكعنالناشى+بالمثعبفأذا.محاية-ئانةءبرحديديأخطأتمد!

فرصةللفرنسينيُتيح،العمالمنتسعةٌفيهصُرِعوالذى،العمل

مدافعهمبنيرانالببضاءالدارَالفرنسيونقصفانوبعد.انتظروهاطالما

منبديكنولم.باهظةتعويضاتدءعلىالمراكشيةالحكومةأكرهوا

المخزنعلىمريرةثوراتفنشبت،لذلكنتيجةَ،الضراثبزيادة
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نحوخطواتالفرنصيينودفعتالفرنسيالمخططخدمت،الحكومةا

كابانهم.

لافامذريعة،7091عام،الثوراتتلكمنال!رنسيونواتخذ

ب!ما،المريطةوالبقاعوا)رباطالبيضاءالدارعلىفزحفواحاسمةنجطوة

سنة.خمسينمننحوأاستمر"مؤقتأاحتلالا)الديارهاتيكواحتلوا

مراكشمدينةقربالطرققطاعبعضصرعهةرذصيطبيبلمقتلواثئارأ

الجزائريةالتخومعلىواقعةمدينةوهي،!أوجده"فرنسةاحتقت

ولكن!االجرممةمسرحعندكونماأبعدكانتالمراكشية

91اعاموفي.نفسهالبلدحدودضمنذلكمع tلجنة"-ررت

وهكذا،فاس،العاصمةلاحتلالحانقدالوقتان!مراكش

،فاسفيبالاوروبينمحدقكانالخطرأنزعمتدعاويةخطةبُئتتْ

مدينةاحنلؤاانلبثوامامقاتلالفثلاثرنتوامهاحملةتجربدعلى

.واحدةر!ا!ةيطلقواانغرمن،فاس

نهافي!أاحتلالاَمراكشلإحتلالالديبلوماسيةفرنسةحملةأنوالحق

نأعليهمفقدكان.التحدييكونماأقصىديبلوماسييهابراعةتحدت

واسبازية،العظمىبرريطازية-المُقبلينمنافسيهاجميعمعارضةمنثوايهد

(عدواض!اأثمرةقطفإلىةرنسةتوفقانقبل-وألمانية،وايطالية

لاانالرئيسبةسياستهمقواعدمنجعلواقدالبريطانيونكان.كاملة

-بلمضيقمنالافريقيالجانبتحتلاناوروبيةدولةلأممايجيزوا

"خاصةمخططات،أيضأ،لهماكانتوايطاليةالَمانيةإنثم.طارق

لاالذيالاسراتيجيوبموقعهاالاقتصاديةمراكشبأمكاناتنتصل

الأشدالاوروبيةمراكشجارة،اسبانيةثمةكانتوأخيرأ.ئضارعَ

سلطاضفا،تبسطأن،ايزا،بلاأياممنذ،برجوكانتالنى،قربأ

-ربطا)قطوالعرقيةالثقافيةالصلاتوكانت.المنربعلى،مابطريقة
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منكانولعله،خلتعامالفمنأكزإلىترقىبالمغرباسبانية

ما.رببرمراكشفيلمطامحهايكونأنالجائز

ةرنسةعلىالعاطفةالمشاءرذو،التامعادوردالعرشارتقىوحين

بين2:ء-ادتقاربلأحداثالأوانأن،اللبسمجتمللانحوعلى

منكانمعاهدةالبلدينبينوُقعت4091عاموفي.وفرنسةانكاترة

Entente،الوديالاتفاق"ئمراتها Cordiale.عنفرنسةتختتفبينا

مراكثى.فيفرف:ييدَ،ذلثمقابل،انكلزةأطلقتمصرفيدعاواها

اكنوبر()الاولتشرينفي،معهافرئسةوقعت،اسبانيةولتهدئة

ول!نها،اكشءراسنقلال،ظاهريأ،ضمنتْمعاهدة،4091عام

ونعاظمت.الدولتينبن،السربةالاؤفافاتلبعضوفقأ،فسمفا

انة!ىطرالى-ؤديوكادتبمراكشيتصلمافيالدولْالمتبادلةشكوك

طنبة،إلىدراما!ي!يةبزيارة،5091عام،القيصرقامعندماالأزمة

بينءةصًلنزاولاجتناب.لسبادتهالمانيةتأييدللسلطانيؤكدلكي

الجنوبية،اسبانبةفي،Algec،ةs"ابزإرة"فيعُقِدوفرنسةالمانية

.6091عامادولم!مؤتمر

مؤتمووأول،العشرينالقرنفيعُقدكبردولىمؤتمرأولكان

سربأا-ظعأكان.المنحدةالاَمبركيةالولابآتفبهشماركتنوعهمن

صيانةعلىللاتفاقالكبيرةالعالمدولمندولةعشرةاثنتىممثلوفيهال!قى

دئتكا،أخفقالجزيرةمؤتمرولكن.وسيادنهامراكشاسمقلال

يُفْضِلم،العك!ىعلى،انه.الهدفهذا!يقفي،بعدالاحداث

أسباببينهامنماواظهار،المختلفةالاوروبرليةالاحلافتعزيزإلىالا

.!ارخنوعلىالخلاف

.الجزيرةمؤنمرمفرراتعلىالفرئ!يللتوقيعالحفيقيةالفيمةأن2والوا

،البيضاءلادارةرنسةباحتلال،5791عام،.تجقتانلبثتما

وفي.فاسعلىكلهذلكتلاالذيبزحفهانم،وأوجدة،والرباط
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الفبصروخهفاسمدبنة،خلالها،الفرنسبوناحنلالنىالسنةنفس

التمر،"البارجةَ،خاصة+رضياتبايةيُهَدألمالذي،الألماني

Pantherفيالرعب،لقاء،الجنوبيةمراكشفي،أغاديرميناءالى

استياءعا!الواضحا)برهانهذاالفرنسيونواجهَوإذْ.الفرنسينقلوب

بعضص؟لهاالتنازلطريقمنألمانياتهدثةالىاضطهـو!فقد،الألمان

العملحريةلفرنسةالما!مةاطلقت1191عاموفي.الاةربقيةالمقاطعات

منمربعميل000/701عنلهاالفرنسيينتنازلمفابل،ءراكثىفي

.الكمرونأراضي

لاحتلالالتمهيديعملهاأتمتقدةرنسةكانت1191عامأواخروفي

المراكث!يةالماليةكانتالوقتذلكوحوالى."شرعبأااحتلالاءراكش

تعتمدعلىانالىانتهتقدالسلطانحكومةوكانت،تمزيقأقتمُرقد

كانتالعسكربةالناحيةومن.كلبأاعتمادأ،الماليةالناحيةمن،فرنسة

فيالحاسمةالسنراتيجيةالاهميةذاتالمواغمعظمعلىنسيطرفرنسة

مراكشفياليدمُطلقَةَفرنسةكانتالديبلوماسيةالناحيةومن،ءراكش

عبدالسلطانسلطةفؤضتقدفرنسةوكانت.لهامحلوكمانمةَقتصرْف

كاملا!تقويضأ،منهابوحيالثاثرونالزعماءذلكفييعاونها،العزبز

و!ىَاحَفه،باخيهفاذا.العرشعنالتنازلإلىالأمرخر2اضطره

أَسبَابخنفتهامماثلةتجصاعب-اطأنفسهيجد،الحفيظعبدمولا!

مشاب!.

اكرهوامراكشاحتلالهمعلىماشرعيةصفةالفرنسيونيخلعوكي

معاهدةتوقيععل1291cمعا()مارسآذارمنالثلا؟!نفيالسلطان

الفرنسية.،للحمايةالتخضعاسكلالهاكلراكشبهافقدتالتي،فاس

شبان،التاليةاكواتفي،زعمواالفرنسصشانمنالركموعلى

الواقعةفالحقبقة،والفقرالظلممنكتحرربنبهمرحفقدمراكض

الاراضيكاملتحتللكيأخرىسنةعمثرينالىاحتاجتفرنسةانهي
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اخلاصفيطبقواالفرببهطأنولو.لسيطرتهاوتخضعهاالمراكشية

زماملبقيإذنمراكشعلىأنفسُهمهمةرضوهاالتيالمعاهدةأحكامَ

أبديهم.في،الراجحعلى،البلادتلكفيالأمر

من،ليونيالجنرال"كلراكشفيعامفرنسيمقيمأولودولقد

واتتصادادارة)نشاءطريقمنمراكشيساعدأن،فؤدهصميم

سلطةانبيد.الأهلنضوقاصترامطريقومن،البلادفي!رِيحَيْن

بأسأأشدأنها،تقريبآالبدءمنذ،أثبتتباريسفي!مراكثىلجنةا

الحماية،نظامحُؤِلخلفائهظلوفي،لبوتيالجزالسلطةمن

الفرنسيةالسيطرةحلتلَقَد.خالصاستطرينظامإلى،لدريجيأ

)غفالاالمراكشبشحقوقوأغفلَت،المباثرةيخرالادارةمحلابا!شرة

صركةولادةالىذلكيؤديأَنمنبد!يكنولم.يومبعديومأمتعاظمأ

وفرنسة.ءراكثىبينفشميئأشيثأمستفحلنزاعقياموالى،وطنية

متخذين،الفرنسبونعمدعندما5391عامذروتهاكزاعهذابلغوقد

خلعالى،ورائهمنيعملونستارأالمراكشيين،العملاءأبعضمن

الاَونةتلكفيأمسىقدكانالذى،الخاسىمحمد،الثرعيالسلطان

'ASتلكوقبل.شعبهباصمِالرثييالناطقَ ZALlالمراكشيينمنكثيرن

نفتحأنيأملونوكانوا،فرنسة،نيةحسن"بيؤمنونيزالونلا

كانالتىالحقوقنلكاليهمتعيدوانالمربحةالتذُرعلىعينيهافىنسة

باحزامهما.عهدأ1291cعام،أنفسهمجملىأخذواقدالفرنسيون

ورائعةمُعْجبةكانتمراكشفيةرنسةمُنجَزاتانمنالرغموعلى

العصريةبالصبغةَالبلادصَبَغتانهامنالرغموعلى،بعيدحدالى

كانجتالجديدةالمناءمنالكبيرةالكزةفأن،تهاوزاثروتهاوعررت

رجالامشمصرفيأمتجارأأمكانوامستوطنن،للفرنسبنحكرأ

مماكانتاسوأإلىانقتقدحالهمفكانتالبلادآصحابأما.!ناعة
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.MYعامقبل

91،وهه5391عامَيْبين،أبيهمب!رةعنالمراك!ثي!ونثاروحين

ةرضهالذي"الدميةالسلطان"-عَرَفةابنووجهفرنسةوجهفي

اللعبةالأمرانآخرباريسحكومةأدركت-البلادعلىالفرنسيون

منالئ!رعيالسلطاننقلإلىسارعتوهكذا.انتهتقدالاستعمارية

أكرِهتماُوسرعان،الوطنأرضإلىمدكسقرفيمنضاه

الخطأمنانبيد.كاملَيْنواستقلالاَسيادةءراكشمنحعلىةرنسة

مراكش.فيارتكبَثالتيالا-راميةالأخطاءمسؤوليةفرنسةنحمْلان

بحريكانمماقَليلا!الاي!رفلم،ككل-،الةرنسىالشبانفالواخ

الحقلةمنمعظمهافي!مستمدةم!رفتهإذكانت،المغربفيفعلا!

لجنة"ممثلو،بالىسخاءوفيفقىجمايخرفي،شتهاالتيالدعاوية

والبرلمانالفرنسيةالحكرمةداخلَبلساكاوالناطقونوصحفها،"راكحثى

سياساتثمنَهيتدخانفرنسةعليفقدكان،ذلكومع.ال!رنسي

ملاينعشرة!داقةلاالعمليةبهذهخاصة،الأنانية!مراكشلجنة"

منكثرمنالعشرةالملايينهذهأيضأحارمةبل،فحسبمراكشي

عليه.تعنمدكانتالذيالاقنصادىالعون

،النزاعهذاسوفُيحَلطريقةبأيةنقولأنلأوانهالسابقلمنو)نه

والتِقنئالماليبالعونكلراكشلتزويدوتقدمسوفأخو!دولوأية

technicalوحدها.فرنل!ةعلىوقفأالاوتاتمنوتتفيكانالذي

ألغتحتى،مراكشفيالحمايةحقوقعنتتخلىفرنسةكادتماإذ

.الجديدةالمستقلةالدولةإلمطبتقديمهاوعدتقدكانتالتيالقروضأيرصأ

حقؤق،جلالفي،ضمِنتْالمراكشيةالحكومةانمنالرغموعلى

يعملونأكائواسواء،تقاعدهمومعاشاتورواتبهمالفرنسيينالموظةش

السفارةشجعتفقد،تِقْنينوخبراءمعلمنكانواأمالآدارةفي

إلىبذلكمُضيفة،آلبلادعنالفرنسيينرحيلالرباطفيالفرنسية
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كلهاالمصاعبهذهو،رغم.جدبدةمشكلةالجديدةالدولةمشكلات

تعرف-لماسعكحالاالرديئةالمواسموزادتهاالمطرانحباسزادهاالنى-

ذلكفوقاستطاعتبل،فحسبعزمفيطريقهالقكيفمراكش

عددضُوعفوهكذا.ايضأالحقولمختلففيراثعةخطواتتخطوأن

اَلاستقلالمنعامينمدىفي،مثلا!،المدارسفيالمراكشيئنالاطفال

الاشغالفطاقووُئِع،عصريةنقابيةحركةوانشئت،غيرليس

الحكم،الاستفلال-زبوتولى.تمهيدبةوطنيةجمعبةوأقيمت،العامة

.الاستقلالتحقيقفيعظيمااسهامأأسهمقدكانالذيالحزبذلك

الملككرالواغفييكنلمسياسهاوراصمالحقيقيالبلادزعمولكن

الشتعب،معبودالاسعقلالأجلمن!الهجعلهالذ!الخامسمحمد

الدولا-نرامَالسباصيواعندائهُالسياسبةُحكمنُهُلهضمنتوالذي

الاجنبية.

نرالجزا20

البصرمنالاطرافمراميةَ،ا!لزالرتغطيءراكشمنالضرقإلى

اضعافاربعةتبلغمساحة،الكبرىالصحراءتلبإلىالمتوسطالابيض

البالغة،ا؟زائرمنالشماليالُربعْأنبيد.تقريبأالمنربمساحة

للحباةالفابلوحدههو،مربعمبل0000185منمخوأمساحنُه"

تُنقظها،فصحراءمَجْهلالبلادسأثرأما.المدينيةللحياةأوالزراعية

الجَزءمنوذلك.ألفرنسبةوالمعسكراتالواحاتبعض،مننائرنحوعلى

تتألفمنطقةهو،منهمحصةَعداما،سكمانهاجميعينتظمالذيالجزائر

ولكنها،خصيبةأوديةبضعةبعضعنبعضهاقملخفيضةجبالمن

الكافي.بالرئتنعملا

الفمحلأنتاجمكرشةالمروبةالارضكانت،تاريخيةناحيةومن
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البلادعلىالفرنسبوناسنولىإنماولكن.الغذانبةالمحاصبلمنوكبره

الوضعوهذا.بةالطهالارضمنكبرأحيرأالكرمةاحتلتحتى

)ضرارذلكفيفكان،فرنسةمنالاغذيةاسنرادعلىالجزائريناكرَهَ

البصربلدانشأن،الجزائروتنتج.الاقتصاديةالوطنيينالسكانبمصالح

الزيتون،الزيتونزيتمنضخمةمقادير،الأخرىالمتوسطالابيض

.الكثبانأكتافعلىأشبرهتلة!الذي

-اريىخء-يْنُبعيدحدالىهوالمبكرابفىاثرانْاريخ2والوا

خضوعأقطتخضعلمابفىاثرأنهو،وحيدفارقمع،صراكش

سيطرةلرومانلقدكان.العشرينالقرنفيالاأجنبيةدولةلأيةكاملا!

وكانت.امبراطورينهممنهائاجزءأاعنبروهاولفد،الجزائرعلى

بحروبمتبزةال!ربيوالاحتلالالرومانانسحاببنماالممتدةالفزة

الجزيرةشبهمنفنداليةغزواتٌ،والفينةالفينةبين،تخفلتهاقتبَلية

منالبلادمصاثرعلىنحتلفةوعربيةإربريةقبائلوسيطرت.الأيبيرية

الاصعلىالعثمانيونقمىعندماعثرالسادسالقرنالىالسابعالقرن

السابعالقرنومن.الا-راكالحكامبعضعلهاوأحفواالحاكمةالوطنية

ابزا:ر،ءلىالعمانبونسبطر0183عامالفرنسيالاحتلالحتىعشر

على،العالىالباب)يقوىانمنأنأىكانتإذ،غيرليساسميأ

.مبايثرأحكمأحكمها

في5دي!ابورستيفينوم!تياةريقيةشمالىفيالقراصنةقصةان

أعمالولكن،الكتابهذافياعادةإلىتحتاجلامعروفةشواطئها

منفرنسةاعذتفقد.تحليلإلىتحتاجالتيهيالجزاثرفيالفرلسي!ن

رمىأنوبعد،البلادلغزوذريعةالجزا+ريينالقراصنةبعضلشاط

القواتاحتلتحاميةمجادلةأئناءفي55بالمِذتَةفرنةممثلاالداي"

.Stephen Decatur(المرب)(0182-17لا9)اميركيبكريضابط

.دباب.!طردمابةالم!..
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المقاومةتمهزتوقد.خاصةادارةفيهاوأقات،البلادالفرنسية

حتىالاحتلالعاربظلالذيالقادرعبدبجهادللفرزسينالجزاؤرية

.1848غامف!وؤفيأ

من،زءأابلزازريعتبرونوالفرنسيوناليومإلىالتاريخذلكومن

فيممثلهامدررباتثلاثإلىالبلادقسهت0187عاموفي.ةرنسة

منالالقاديليبرزوالمالفرنسي!نولكن،لهانوابٌالفرذمىالبرلمان

القرنوفي.النيابيةالانتخاباتفييشاركواأنالوسا!ينالجزا؟ريرين

ناشرطعلىول!نْ،الانتخابحقاقيزازريونمُنحالعثرين

ذلكفيراشبنشيرالسكمانمعظموكان.ةرنسيننمواَطنين،صبحوا

الذينلاولثكإلاا"تمْغ-نرلم!المواطنية9لان،ءليهتادر!نغرأو

بعينه،قَدْرأيبينيدخكلكانوالذين،مابمدْكيةيتمتعونكانوآ

تحَتالانضواءَفيو)رغبونالفرنسيةباللغةالكلاميحسَنونكانواوالذين

لأنالرئي!يالعاثقهوكانالاخيرالشرطوهذا.الفرذصيالقانونلواء

!ئرة،مواطنفييتعارضانالاسلاميةوالشريعة(ال!رنسياالمدنيالقانون

اتدينيةروابطهماروراحعنلمونالمصيسفممفأنطبيعيأكانولقد

عنها.والتخلئي

نظطمفَرْضهيالفرنسيةالسياساتلهذهالأضرةالنتيجةوكانت

راحتطردنحوِوعلى.الجزا؟رعلىكضيرآوقليلحدإلىاستعماري

المزارعوتحتلالجزائرإلىتنتقل!المستوطنين"منمتعاظمةجماهر

الهررةعالىالوطنيونأجْبِرولقدُ.للورولمينمئكاقبلمنكانتالتى

الكفدبعيشكدحوالافوزحيثالشاطىْعلىالقاَثمةالمدينيةالمراكزالى

ديارهم.منأخرجواكاشخاص

أ-لمن-وتوفسمراكشنضمالمنالمتخذ،الجزاثريالشبإن

الفرنسيينضدالقتالغمراتاليومليخوضُ،محتذيهمَثَلاالاستقلال

نوةمبر()الثانيتضرينمنالاولاليوموبعد.بالحريةالفوزسبيلفي
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lot%الثؤونفيرئيسيحدثمستوىالاسنقلاليةالحركةهذهبلغت

اصرارمنالرغموعًلى.المتحدةالامانتباهلفتإلىووُئقت،العالمية

فيتدخللابذلكفهيمحضداخليةمشكلةالمسألةانَعلىفرنسة

منيُشَننضالا"انعلهالعالمأدرك،دو)يةهيئةأيةاختصاص

اظمبئيربأنجديررنضحالٌهوالاستعماريةالسيطرةمنالتحررأجل

.مكمانككفيالناس

3.تونس

حدالى،ابلزائر!التاريخشرارعلىكرالمهزونس!اريخُوطبعً

ءلىهامةمستعمرةأنشأواالفينيقيينان-طهرالقديمةوالمدؤنات.بعيد

ومن.والفندالوالروماتيونالقرطاجيونتَبِعهمثم،التونسيالشاطى

كانتفقد،يسيرءيربامتيازتباهيانتونستستطيعثقافيةناحية

ذلكوفوق،وبر-وليان،سيبريانوالقديس،اوغسطينالقديسموطنَ

الهديةين،الاش،عوعلمالتاريخعمأبيخلدونابنموطنكانتكله

يقودهم،البيزنطيونطردلقد.عشرالرابعالقرناهلمنوكان

،الأموي،ئاغبنعقبةولكن،تونسمنالضدالَ،بيليزاريوس

وسيطر.السابعالقرنفي،بدورهم،البيزنطيينطردأنلبثما

امتذتثمتونسفينثأتماأولدولتهمنشأتالذين،الفاطميون

ولكن،الزمانمنفزةالمنطقةعلىسيطرواأقول،مصرَفشملتبعدُ

محلهمحل-كما،محلهمحلتانلبثتماالمحليةالحاكمةالأسربعض

القرنانقضاءوقبل.و-.زةبرهةالبلاداحتلواالذين!ققيةنورمان

الورولميةالأسرأعظموهم،الحَفصينمنللعثمانينأديلعضرُالسادس

عن،عادضممألوفعلىتجىر؟،عرزواالا-راكولكن.شأنأالمحلية

فكان،اسميةسيطرةمنأكرفتحوهاالتىالديارهذهعلىيفرضواأن
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!-ذلكعلىالحالوظل.مستقلننصفباشاواتالبلادَعكم

أنفس!3و-قىرواابايأَ"الآنكشاريةانتخبعندماعشرالثامنآلقرن

،اهرابزفيكشأنما،القرصنةظلت،أيضأوهنا.الركيةالسيطرةمن

المنحدةالامبركبةالولاباتعلبهافضتانالىمزدهرةهامةنجارة

.الكبرىالاوروبريةوالدول

والادارةيمةالح!القيادةمنةقراتثمةكانتأنهمنالرغموعلى

التاسعالقرنوأوائلعضرالثامنالقرنخلالتونستاريخفأنالفعالة

وتلك.داخليونزاعضعيفةحكومة-اريخ،الجملةعلى،كانعثر

بموافف4فعمدت،منهاأففلثيءفيلتطمعةرنسةتكنلمحال

-قبرسفيالانكاصفىيدَإطلاقهامقابلبفازتوقد-انكلرة

تتهددكانتالبلادتلكفيالداخالميةالفوضىانبدعوىتونىشزوالى

نفسهتونسأباياوجد0188عاموفي.بالخطرابلزائرسلامة

في،عايهوضعُأضصتوهو،الفرنسيةالحمايةقبولعلىءكرَهأ

عاموالمرصى،JAMاعامباردوبمعاهدتَيْالثمرعيةالصفة،بعدما

1883..

لأدارةالتونسيننبأخضاع،حمايتهم!اتفاتياتالفرنسيونوخرق

مستقل.كبلذلا-ونسكمستعمرةوبمطملتهم،البلادفيأقاموهاصباثرة

،4091عام،الفرنسيةالادارةعلىرثيسياحخاجأول2انطلقو)نما

بالزاماتهم.الوفاءعلىالفرئسينلاكراهالفتاة-ونسحزبانمثئعندما

جديدأخلالتوكيدأالمعتدتةالابتدائيةالخطوةهذهاكتسبتوقد

وراجتالقوميالمصيرتقريرفكرةانتشرتعندماالاْولىالعالميةالحرب

،"الدستورحزب5نُظم9191سنةوافتإذاحتى.كصسأرواجأ

الجديد،الدستوربحزب!سنواتبضبعدأنُأتْبِعلبثماالذي

الجمهوريةرئاسةبعدمافيتقلدالذيبورقيبةالحبيبأسسهوقد

التونسية.
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وشنوا،الجديدالدستورحزبالفرنسيونحل3891عاموفي

الثانيةالعالميةالحربووتدت.الآخربعضهمونةوازعماثهبعض

بمنحالانبعاثلهذاالفرنسيونفاسخاب،الوطنيال!ثعررفيانبعاثأ

التونسيونطاب0591عاموفي.الذاتيالحكمعناصربعضالتونسيين

الهامة،الا!لاحاتببعض،شنيئمحمدهومعتدلوطنئيقودهم

الصنيعهذافأثار.بهاللفوز!المتحدةالام5إلىبالالتجاءوهددوا

ناراندلاعالىأةفتاتقاميةحملةالورويخنعلىذثواالفرنسينممة

منةرنسةانسحاببعدإلاالةارنقكتخمدولم،البلادفيال!ف

اقتصاديةمقاطعةمنرافقهاوماالمسلحةالثورةانذلكوتفصبل.البلاد

بيير،الفرنس!الوزراءرئيساكرَهَياثسءركزفيةرذمةَجعلت

الشعبَيعِدَأنعلى،5491عامصىيففي،فرانسمانديس

كامل،غيرمنقوصأالبلادكاناستقلالانبيد.الذاتيبالحكما!مونسي

6الدفاعوشؤون،الخار"يةالسياسةعلىبالهيمنةاحعخظتفرنسةلأن

آضر،تونستنعه5691سنةوافتإذاحتى.البوليىوبهاز

لأنفعليأمنهأكثرنظريأَاستقلالإ!كانولكنه،بالاسنقلال،الأمر

ةرنسيةةوابولأن،البلادءلى،ا-تصاديأ،تسيطرظلتفرنسة

-الفيتونسأئقيَتْوهكذاُ.التون!يالترابَتحتلظلتضخمة

اندلاعُبِفة!زادهاحتكاكوهو،لدانمالداخليالنو-رمن

الجزائرأرضفي،تونىحدودمنمقربةعلىالاسعتلالحرب

.المجاورة

العرشعن"البايأالترنسيةالحكومةخلعت5791عامصهفوفي

الحببب،هاتولاماأول،رثاستهانولىجمهوربة!نونسَوأعننت

،النربمن%زءأنفسَها-وةساعتبرت،مراكشوثل.رقيبةبو

إذاماأما.الغربيةالدولمعاوثقعلاقاتانثاءفيرغبقاوأبدت

،هذه،الغرباليةا،واوالتونسبينالمراكشيينالزعماءعواطفكانت
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الطبيعيدورهمابانسيلهالبَلَدانهذانكاناذاوماوزبقىستَعُصّر

الأءرآخرسيكونذلكفأنالاوسطوالثرقالغربركنجسرانشاءفي

اررولتناها-ينلمساعدةوباستعدادهاال!-رْويةالدولبات!ابةة(,ر

تجتازانا.التيهذهالعصيبةالانتقالؤشةفيالثمالأةريقيتن

واضح،ن!وعلى،الأحداثأظهـرت5891عاممطلعوفا

صءوأن،واحدأكلازشكلوابزازرو!ونىءراكشان

منفصلكشيءمنهاأيْإلىينناران،ي!ادأو،ا،رءءلىالمت!ذر

يهاحاربءلىفرضَتْابزائرثياطربانوالواء.شقيقَيْهعن

نأ،العودالطريتيْ،الجديدتنالدولتنمنمتوقعأبركنلم!ام

اوحليفا!ةرنسةاصرثوعلما.الأكملا)وجهعلىرحبثالا!نهـضا

خالصة!ةرنسيةمسألة"الجزائريةالقضيةاءشبارءلىالغربيات

شعورتعاظبم-وزونسءراكشعنالبلادهذهيَعْزِلْنَوبذلك-

هذهاتخذتوربماcبينهامافيالوحدة،أنالثلاثالدولهذه

احتفاظهاالىالسببلوحدهاهي،مافيديرالياتحادشكلَالوحدةُ

وعنادهاالفرنسيةالسياسةنظرتِمَرأنالعربلأع!نبداولقد.بو-ودها

ادخدةالاصركيةالولاياتبتأييديتمتعانآةريقيةشاليتجاهالدائمَبْن

على،فآكزأكثر،المغربَاكرهماوهذا.العظمىواريرطانية

وحمله،،والشرقالغربب!نكوسبطالناريخيدورهعنالتخلي

عليهآمالهوعقدالشرقإلىلغْالتطعلى،منهمفرْلانحوءلى

.ءيرهدون

الرسالةاداءمنالمغربدولتمك!نعلىتادروحدهالغربإن

نااسفومن.وتارنجهاالجغرآفيموقعهاءليهاةرضهاالتى
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انحلالَهُأوالغربنظرقِصَر

.هذهرسالتها

بعبْال!وضوبينبي!ها-،لاتد

رةضمالثاءَقِرا

,Julien،:"ميقدارجمعافييةالثماتيةثفرا"بهر2ندلرضا،نيا-جوا Charles - Andre

Nord en Marche4ُلهاAfrique!ص(259،يىرباi.)

Moroccan"كيةالمراماادرال!أ!،ص!!4،ولo!مور،ندرلا-2 Dramaول

.(5691،فرانصيحكوطن)

Meak8"يةالمشيةاطورالامبر!:بودجيت،ميكين-3 n , Budgett

reا!ish EmpأThe Moor(9981،لندن).
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بملتَاالفصَفلا

لإسْلايةايْخةسْبَاا

اقصىفيالواقعتينالولايتينكافتاومراكشاسبانيةانمنالرغمعلى

الذيالرءيسيالجسرمعأشكلتافقدالعربيةالامبراطوريةمنالغرب

تكدفلم.اوروبةإلىعَثرَهالاسلاميتانوالثقافةالحضارةتسرْبت

،الهربسلطانامتدحتى،أقلأو،عاممئةالهحىرةءالاتنقضيِ

ء،لىبفت!"والمإكم.الأطلسيشواطنإك،افريقيةشمالىعَبْر

975سنةواةتوكلا.صرمد/(احتلالااحتاوهابل،فحسباةريقية

ح!3الأمويوناليهأسندالذيالعامل،نُصَيْربنمويمىكأنحتى

مراكش.بربراخضاعالىوتقتد،قريبمنذالمفتوحةالمنطقة

أوربانأوجوليانالكونتمعتفاهمإلىأيضأانهىتدوكان

الجزورةفتحعلىبعدُساعدهالذي،البيزنطيسبتةحاكبم،الاسطوري

خاطفأ.فتر(الأدببرية

حكامأقوىهو،لُذرَبق،القوطيالملككانالعهدذلثوفي
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اغتصبقد.كانتيعشيرءركزهكانفقدذلكومع.اسبانية

الاخيرهذاأزصارول!ل،آشيلاcالشرعيوريثهمنالقوطيالهرش

ولكن،فحسبهذالي!س.شازيةقوةبأبةللترحيبمستعدرنس(فوا

ناوالواتكل.أيضأية-قاعبوديةشعبهعلىةرضطاكيةكانلذريق

نظامثمرةهيكانتوالفقرالادارةوسوءبالاضطهادالمنكوبةالمدن

بوصفهم،اليهود.وكانالوسطىالقرونآفاتأسوأيُعتبراقطاعي

علىإضافبأمثلااضطهاد،اشنعمضطهدةولكنهاالعددكبرةأقلبة

الثقافةمنوتوىباللاتسامحالموسومالقوطيالحكممنضرب

جانبإلى،الاحوالمعظمفي،الضصارىالاساقفةوانحاز.خإض

وحكمهمالممتازبمركزهمللاصفاظالهادفةجهودهمفيوأيدوهمالنبلاء

الفاسد.

كانتاسبانيةبأنالقائلة،جولياننصيحةفيموصىوجدوهكذا

تكنفلمذلكومع.العملإلىحافزأ،يقطفهامنتنتظرناضجةثمرة

الخلية"فقدكان،العكسعلى.اسبا؟يةإلىالعبورَلهأجازتتددمثق

لخطريعرص!تواتهأنخشيةالبحرركوبمنموسىحذرقدالوليد

وبُلمهيهم،البربررشْ!لانالىحاجةفيكانموسىواممن.عظيم

بقيادةبرربروءربمنمؤلفةصغرةاستطلاءيةقوةاسبازليةاليةوجه

رجالهاوعدةُ،البعثةهبطت715عاموفي.طرِيفزُرعةابي

باسمالحَينذلكمنذي!رفأم!ى2موعنداليابسة،خمسمثة

.!"طرِيفة

سبعةمنمؤلفة،بكئرأكبرقوةالمضيقجازتالتاليةالسنةوفي

مولى،زيادبنطارقبقيادة،ا)بر/رمنمهظمهم،رجلآلاف

عتيقأ،وكان،المقدمنالعسكربينرجالهوأحدنصيربنموصى

منذ!رِفماأاختلالإلىالقوةهذهمفارزأولىووُتقت.بربرر(

.يدهأعقهالذىالبد:التبق.
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استطاعإضافية،ربريةأمدادوبفضل.طارقجبلباسماالحنذلك

مصثعندرحاهادارتصركةفيلذريقالملكوكزميلتقيانطارق

،بالفرارلذربقولاذ.أالغارطرف"رأسعنبعيدغيرَالبارباطضر

ذلك.بعدأخبارهوانقطعت

تعترضهانغيرمن،يزحفانطارقميسورفيامسىوهكذا

خاطف.نحوعلىالبلادذَتغيستهلوانط!لَيْطُلَةالى،ما"مقاومة

انبعدنُصَربنموصىنَفْىَداخلَانلبثماالحسدانوالواغ

قط،مثلهاإلىيُمنبَقْلموالتيقائدهحفقهاالتىالانتصاراتالىراى

نصببهلنفسهيضمنلكي،-يشرأسعلىاسبانيةالىالمضيقَفجاز

طليطلة،فيvا3عاموالمرؤوسالرئيسالتقاءولدى.المجدمنالحق

علنيأ،تعنيفأطارقتعنيفإلىمويمىعمد،السابقةالقوطيةالعاصمة

واذلالاقاسيةعقوبةدمشقفيبعدُيلقىسرفانهيدركانغيرمن

مماثلة.تمردبتهمةنحزيأ

ناغيرمناسبانبةذَتغتوا!لالعرب!يةالقواتراحتذلكوبعد

هذهاكارتماوسرعان.متفرقةمناسباتفيالاجديةمقاومةَتَلْقى

تعامَلبأنوعدأذَلتقتاحالممدن"كثيرةاستسلمتلقد.نفسهاالمقاومة

الا-طهادأقسَىاضطُهِدواالذبن-داليهوورخب،تامحفي

المدن.ووُضِعتنحئصنواعنبروهمالمسلمينبالفاتحين-القوطظلفي

ادارةتحت،وطَليطلةواشبيليةوغرناطةإفةو!طبة،المفتوحة

البهابُطنتولم،كاملةَدبنيةحريةمُنحتلقد.اليهودالسكان

perالرؤوَسعلىجزيةدء،إلاء capitaواحد.ذهبيدينازمقدارها

احتفظوابل،العربيةالعادات،الأمربادئ،النصارىنَيتهولم

بكنمائسهماحتفاظهمفييخلىَكاملباستقلالوتمتعواالرومانيةبلغتهم

وفضاضهم،الخاصةفضانهمودُؤر،الخاصةوفوانبنهم،الخا!ة
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أظهـأخرىوكرة.2.المخصو!ين(نبلاكم)وكونتاضهمواساقفتهم

.أالكتابأهل5نحوتسامحهمالمسلمرن

منمشتقاسموهو،الأندلسأواسبافيةفتححُققوهكذا

.أعوامسبعةعلى-زيدلانسبيأقصرةةقرةفي،Vandalsالفندال

هزبلجانبشيرُللاصلايمالنصرانيةالمقاومةمنيبقَلمذلكورمد

البراذر-باذاجتيازيتمولم.البلادمنالثطليةالزاويةفي،الخطرضئيل

بنالحُر،موصىخلفاءثالثبقيادة،VIAعامالا(البيردلميه)

ولم.الننيمةفيالطمعهوالمباشرالسببوكان.الئقتفيعبدالرحمن

ولكن،بورغانديةبلفتقدالنزواتكانتحتى725عاميطل

!تور5فيدارتمعركةفي732عامأعقاب!معلىرُدواالمسلمين

وهي؟مارتلشارلالفرنجيالقائدقواتوبينبينهمأييهبواب،و

كانالعربياكومعأنوالواغ.آثارهاققديرفيبولىماكثيرأمصركة

بعبدأالأمياللاف2-الطبيعيامتدادهأضى،ذلكقبيل،بلغقد

فثةأنفسهمهمالعربكانولقد.الهربيةالا%اطوربةمركزعن

ثماليمنتإيهمالربرسساعدةعلىيعتمدواأنعليهموكان،بليلةَ

افربفبة.

منالأولالمقامفيمؤلفضخمجيث!"أخمد741عامرفي

السوريالعنصرهذاوكان.اسبانيةفيبربريةثورةسوريينعرب

!حأنلهرِئدأمرئأميرلظهورموانيةالاحوالجلالذيهو

منللعباس!ينأديل570ُعاموفي.منفصلةحاكمةاصرةلسلطاناسبانية

علىا!زمعقدواقدالعباسيونوكان.الأدنىالشرقفيا؟موثين

أبيهم،بكلةعنالحياةقيدعلىالباقينالامويالبيتافرادعلىالقضاء

2eايرفغ:توماسراجع

:16 . Lahoreهـ.ءainلمهلمفىThomas Irving : Falcon

05491,aناOrienta

*ا

http://www.al-maktabeh.com



هشام-فيد،معاويةبنالرحمنعبدالفنىهومنهمواحدأولكن

هذاالرحشءبدوةرار.بنفسهالةجاةالىوُفْق،دسشقلخفاءعاشر

أطبئانفما.اظيالمنأءرب،الحقفي،-بدودراما-ة؟يةقصة

الن!رالىبالفرارلاذحتىالرشيقالوسيمالفتىرم!2علىالباسيون

نخاهولكل،المقابلةالضفةعندالنبةينملت!معأوسبحا.أخيهح

العباسيونفصرعه،راجعأفانقلب،بالعفووعودمنلهبُذلبماخُدج

.الحالفي

راً،،متن!الرحمنءبدطؤف،تلتالتيالخمسالسضواتوطوال

نروعلىوالعيونالجواسيمسيطارده،ومصر،وفلسطين،سوريةفي

،يىَيْعلى،أضرىءرة،الموتمنافجاةالىوفقولقد.موصول

،4استقباوأ%يرأ.مَفْزعألنفسهالتمس-هـث،ا-،ليةااؤريقيةءاكلق

و)ذ(كان.ا)بر)رمنكانواالذينأخوالُهُ،!راكشإلىو!ولهلدن

يلاءالاشالىنفسهنازعتهفقد،اسبانيةمنالدازليةالمقربةهذهمثلءلى

ا&وريينبأنذلاث،ءوا-ئأالظرفوكان.ةيهاالحكمزمامعلى

ا)برإرية،اكورةلاْخمادو-ت!ضهمانلدولةسبقالذين،الدمشقي!ن

الرحسن،ءبدوءرةلى.اشياءمنموجةب!متعصفناتصلنكانوا

قيتءوكان،عليهمخدماته،الكبيرالاموياظايفةمعاويةحفيد

لأثباتlةرصةلهتأبي!ماوسعان.كاياالقويةالزعامة؟ؤهلات

كفاءنه.

وطنهبعدُيصبحانلهرقدماالىالمضيقَجاز755عاموفي

.ومابعدأضرىواحدةيديهفيافيوبمدنوتساقطت،الجديد

أسىحتىمعدوداتأعرامشمر756سنةَقرطبةسقوطعلىانقضت

تادرأعلىأم!ىوحق،الاسلاميةاسباؤيةمنالأعظمابلزءعلىسهدأ

41قدرالتيالدولةهذه،الغربفيالامويةالدولةإنشاءفيالضروع

تقريبأ.،قرونثلاثةتعثرأن
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بأن،الرحمنعبدلسلطانتحديهعنبغدادفيالعباصيالخليفةوعتر

أنه،الوحيد،ارحمناعبد-وابةكان.اءمممينازعهعاملاعئن

إرايةملفوة-ع،والملحبالكافررمضمر(عاملهرأساظليفةالىأعاد

.القتالرا!اتمنسوداءعباسية

ءلىتعاتبؤاعربيأعاملاوعشرينثلاثةةبلهءرفتقدالبلادوكانت

قطعبأنسلطتهدعاممم-وطيدإلىالآنعمدولكنه،صزيعاتعاقبأاطكم

اللقب.هذانفسُهُهويتضذلمأنهمنالرغمعلى،العباسيلكليفةالخطبة

اربعينعلىرجالهيزبدعددجيشأ،أميرأبوصفه،أيضأانشأولقد

حتى،YVAعام،شارلمانتقدموعندما.المر-زقةالربرمنالفأ

ءبدا)رحمن،يشوجهمنالةرارإلىالفوفييةقواتهاض!رت،ءسًقُ!طة

أءظمكاجىفىةكفؤ"أنهأ؟بتا)رحمنعبدأنوالحق.المماسكالقوي

قاطبة.الغربماؤك

دم!إرعواأنمعأواليهودللنصارىأ-هـزمستقرةصممومة)نث!اءومع

،البلادعاصمةقرطبةوأمست.الماديةالمنافيواقبلتالازدهارأقبلفيها

،Guadalquivirال!بيرالوادين!ربَرَجسرأا)رحمنعبدوانشأ

ب!ةير-يدهازتنجهاثنذاوقصرأ،الجاريةبالمياهالبلدتمدوقناة

منكبيرأمقدارأأنفقلقد.البرروراءمماالمجلوبةالدخ!ةالنباتَاتمن

الجامعَبناوْههومنجزاتهأعظمولكن،المدينةتجميلعلىالخاصماله

الكبير.

الأولهشامهوالعلماءأخلاقعايهتغبلهابنالحكمفيوشَلفه

822)6الأولاررتهكلَُهثامأ،وخَا!697(-)788 -).iV

هذينمنأممطبرزولم.التقيهشاممنبالفضيلةازصافأاقلفكان

يمَبثِةَيصيرسارالذى(852-822)الثانيا)رحمنعبدث!رةَ

.و-ضارةتقدبصةالعالمرلدانأكثرمنواحدإلىاسباؤيةبتحويل

ولا،ا)ثروةفيوبغداد،الجمالفيدمشقؤنافسقرطبةوثرعت

Iva
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وأمسى.ذلكفيكلهااوروبةمدنفاقتأكاعلىالنصْالىح!جة

وامحمب.الشرقمنالوافدونوالفنانونالعلماءفيهيلتقيمركزأالبلاط

والفنونالعلمفيالكعبعالىَكان،فارصيموسيقيوهو،زِرْياب

السليمبالذوقمايتصلكلحكسَأقبو!فهعالميةشهرة،معأن3في

الاطعمةمنوضروبأجديدةنباتاتالبلادالىادخللقد.والأزياء

بأنهاقتناعهلعظيم،قبلمنتكنلممختلفةازياءأحدثكما،جدبدة

بنصحبحتوازنمن،حقحضاريوجودكلفي،بذلا

.،حامدين،نعقرفأنعليناان.الجسدحواس-وإشباعالفكريالنثاط

.والمادةالروخمنبكل-

المتثعبةقالثمَاةيةالاغراكهرزتهاحالذيالرفيعالمستوىانوالواغ

وانيستعربونجعلكثرأمنهمحدإلىللنصارىراقتالاسلاميةاسبانية

نمَدْينأالاكزَالعرب-طرالئوبتبنْيهم.الاسلامفيفكلليأيدخلوالم

المسنعربة،النصارى"بفتعُرٍكاملةاجمماعيةطبقةخلقراطرائقهممن

.Mozarab،والعاداتالعربيةاللغةتَبحَنْواالذينالنصارىأي

العرببة.

عُرفواولكنهم،"الموفدين)فعلاالاسلاماعتنقواالذينودُعي

لتعربنحوالطاكيالاتجاهأففىوقد.بالمرتدْينالاسبانيالتاريخفي

.متعصبوننصارىأبطالهاطَوْعيإستشهاد-ركاتانفجارالى

الأمويزالبيتأمراءمن،الخليفةالقباتخذمنأولوكان

رئيسأقسَهُوبأعلانه.69()129-االئالثعبدالرحمنهواصبانية

هنهقوةفيثكلأكلامجالايُبئئِلماسبانيةفيالمسلمينأعلىلينبأ

سَعدتطقه.وفي.شانهآوعظيمرفعتهاوفيالثرقعنالمشفلةالخلافة

عهدأبماَفيوقىثمِزن!عَدْلمكماوازدهرتالاسلامبةاسبائبة

م!.
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ال!رببأنذلك،غناءحدبقةالىالواغفيالأندلسلتحُؤلقد

الغربية.2سيةمن!مستوردةوالزراعةالريفيطراثقالبَلادالىادخلوا

،الفاحاةالمهملةالاراضيفبها-ءثرالتي،ابةالحانفبفاسبانيةوعلى

-راثة،ماشيرمن،تقريربأ،واحداكر!اسبانية!ثمةيكنلم

،والهاون،والرمان،والليمون،البرتقالوكان.الناباتباستثناء

التيُءفيوالةباباتالاثماربعضَالس!روتصب،والأرز،والقطن

بزراعتها.المسلحون

اسبانيةنعِمَتوالحطةالقذرفيتتمرغبةjjjابلدانساثركانتوبيما

ءيسورفيوكان.َومضاءةمعتدةضوارعذاتمنظمةنظيفةبمدن

مسجد،وسبعمثة،السكانمنمليونبنصفتعترأنوحدهاقرطبَة

دكاكينمنوعددكبير،عامةم!لمبةوسبعن،عموميحماموثلإثمثة

.،5(التجاريةالمكتبات)الوراق!ن

توسعأالبلادءرفتالعظيمالصناعيالتطورمعجنبالىوتجنبأ

وصوفقطنصناعاتِوالداب!سالحائكينمنآلافوعزز.زراعيأ

وكذلك،دوليةشيرةواتبُسُطالسجادواكتسب.مزدهرةوجلدوحرير

المطعْمةالدقيقةالفيولاذيةوطُرَفهاودروعهاطليطلةسيوفاكتسبت

والزجاجالخزفصناعةضاهتولقد.الشهرةهذهمثلوالفضةبالذهب

.الميدانهذافيوسوريةفارسمنن!اتأروعَبَلنْسِيةفي

داممهيرأطويلاعهدأوكان،الرحمنعبدالخليفةعهدوبعد

وكان.619-769()الثانيالحَكمابنهعدُجاء،عامأخمسن

يضارعَ،لاللكتبمحبأوكان،للمعرفةكبيرأوراعيأعالمأاهـكَم

اشتملتولقد.المخطوطاتعنبحثأمكانكلالىرجالهوجطْبأنهذلك

:بوللبنضانلراجع53
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منهاعددأكبيرأبنفسههوقرأ،ونيفمجلدألفاربعمثةعلىمكتبته

الأعمالببعضالقيامَالمكففةالبعثات-و-يهإلىوبالاضافة.عليهاوعلْق

كبرأعددأالحَكَمأنئمأالعلماءعلىلتنفقالاموالوَفْفوإلىالأدبية

قرطبة،جامعةأمستعهدهوفي.المجىانيةوالمدارسالطمةالمكتباتمن

الازهرالجامعمنكلانشاءعلىسابقزمنفيأبوهأنشأهاالتي

الوافدينوالنصارىالمسلمقإلىبالنسبةللم!رفةمركزأ،النظاكلليةوالمدرسة

خلالاوروبةفييكنلموبينا.الشرقومنأوروبةأ-زاءساؤرمن

منمعظمهم،والكتابةالقراءةيهرفونممنقايلةقلةغرالعهدذلك

ء--لىتادرأتفروبأالاسلاءيةاس:ا؟يةفياءر!كلكان،الدينر-ال

الثقافة.بامتيازاتمتمت!(والكتابةالقراءة

محمدظلفيالرفيعالباهرةحضارنهابمستوىاسبانيةواحتفظت

إلىw%عاممنالبلادحكمالذيالوزيرر،المنصورعا!رابيابن

المركزيةالسيطرةفقدانولكن.المستضحَفالثانيهشامباسم2001عام

الأمويةالدولةتفسغإلىالامرآخرأدياالاهليةالحربونشوبالقوية

أ%نببة-عناصرمنمستمدةالعسكريةالبلادتوةوكانت.3101عام

ISوسلاف،اةريقيةشماليمن،ربرر Slavsعبيدأالامربادئفينوا

أجزاءمن-زءأقيْمنارتاءعبيدأئمشرقماأوروبيأصلمنارقاء

عديدةدويلاتنشأتالتاليةالسنةالخمسينوطوال.بعدمافياوروبة

وأ،سلافيأصلأو،بربريأصلمنإماوامراءكارواملوكأسسها

كانكاهذاالطوائفملوك"عهدأنمنالرغموعلى.اندلسيأصل

الىالمختلفةبلاطاضهموُققتفقدالسياسيالاستقراربعدممطبوعأعهدأ

نأبيد.الثقافيالنشاطمنرةيعوبمستوىالماديبالازدهارالاحتفاظ

النصارىأشرىحدالىالضعفمهاويفي-ردتقدكانتالبلاد

إلى،ال!رنجةيساعدهم،8501عاملهوفْقوا،الشمالمنبغزوها

الهامة.طابطلةمدينةاسترداد
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بربريةقوىًكانتهذهولكن،بأسأأشدقو!أقبلتالجنوبومن

زا-يةمنالمتهددالخطرلدءأنفسهمالاندلسينلدعوةاستجابةوفدت

f-1.1.)المرابطندولةظلوفي.الشمال Vاسبانيةضُفتْ(اا

.وفيمراكشإلى،وصَرَقُسْطةطُلَيطلةخلاما،كلهاالاسلامية

الموحدين،دولةهي،أخر!شالأةريقيةبربريةدولةحلت0115عام

شمالىمن،ثاويةحرة،تخكماسباؤيةًوأمست،المرابطيندولةمحل

يقية.رةا

بظهورعشرالثانيالقرنفيازدهارهاأوجالفلسفيةالدراساتوبلغت

وابن،رُشدوابن،طُفيلوابن،باجةابنمِثْلِمنلامعةوجوه

منالموحدينعا!صةنقلت0117عاموفي.عربيوابن،ميمون

المنصوريهقوبيويى.تابيَعدوفي،اشبيليةإلىمراكشىمدينة

ال!ظيم.الدا-يرررخبُفط(4811-9911)

فيدعاثمهبوط!يدالىالمسيحياطكمItoالموحدوندولةوبانحلال

الديارَادصارىاستردادكانعشرالثالثالقرنأواسطوفي،اسبا؟ية

عهدفيالمسلمونهـفي1212عاموفي.يتمأنوشكعلىالاسبانيةَ

حِصنم!ركةنيقاسيةبمزيمة)9911-1214(الأصرمحمدالخاليفة

12عامواشهلياية1236عامنفسُهاترطبةوسقطت.العُقاب tA.

عاممن،اكصْريةالدولةظلني،عُتِرتفقدةرناطةأما

lyrvال!ربنلسلطخاضعةبزورةأشبهوكانت،2914عامإلى.

فيالعظيمالاسلاميالعقايدمشعلحملواصلتونصفترن!نوطوال

العالمكنوزأحد،الحمراءهيالضخمةثارها2وأبرز.والفنالعم

الملؤنالحررمنمشتقاسمهاولعل.وحت(روعةالاكثرالمعمارية

الناحيتنمن،قرطبةوريثةهيشرناطةأنوالواء.بهشُتدتالذي

ضهلك،أنعليهامقدْرأكانالاخرىهيولكنها،والَروحيةالثقافية

الكاثوليكيين:ابلالةصا-بَيْظلفياسبانيةبتوحيد،2914عام

917

http://www.al-maktabeh.com



ابيلا.وايزفرديناند

شمامحةبمعاملة،الاسلاميالحكمظلق،نعمواقدالاسبانوكان

-بنْىعلىيساعدهمنفحيوَضعْفيالآنبكونوالمولكنهم،تحررية

متعصْبة،دينيةحرارةفي،يحنثونفراحوا.نفسهاالمتمدينةالسياسة

والممنلكاتالاسلاميالدينبا-ترامأنفسهمعلىأخذواالتيال!ليظةبالعهود

التيالاَثارمعظمويتلفونالعربيةالكتبيحرقونبهمفاذا،الاسلامية

معر!دشن9914عاموفي.الاسلاميةالثقافةتفوّقعنوانكانت

الا-بارَيللتنصيربرنامجأ،سيستليروسدوكزمينيزالكاردينال،الملكة

التفتبش3محاونشطت.البلادمنالاخراجواماالمعموديةإما:شعاره

اسبانية.مغادرةعلىواليهودالمسلمينمنكثزوأكرِهَ،رهيبأنشاطأ

البلادفيالمسلمنمنبقيمَنْالثانيفيلبالملكأصجمى1556وعام

9016سنةكانتاذاحتى.ومؤسساضهمودينهملغتهمعنالتصلتيعلى

المؤرخونويقدر.كاملا!رحيلاَ-رحيلهمإلىنهائيءإ؟محامرسومأفضى

ومطلعشرناطهسقوطب!نما،مملواأو"أبعدواالذلنالمسلمنعدد

ة04ونبفملاينبثَلاثة،عثرالسابعالقرن

للأبداعرائعأمحَجْلىَ،مجدهااوجفي،الاسلاميةاسبانيةكانتلقد

العنابةوتعهْدتهاغذمهاوقد،اسبانيةأرضبأنذلك.والمادىالئقافي

المسلمنفنوطبعً.شرةوأمستازهرتأنلبثتما،الاسلامية

قرطبة،جامعطريقمن،ممْحَىلاُبطابعالاسبانيةالديارَالمعماري

ولقد.غرناطةفيوالحمراء،اشبيآيةفيأالقصر)وجرالداوبرج

أكزعهودفي-وامند،العادممطالبناءفيحتىالنفوذهذاتجلئى

يخيب:،حقرابم54

the Arabs, .p .556 London8ر3لمه Philip .K : Histoز2اة!

5691,,6.th. ed،هذ6م!للنه
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الأمركية.التحدةالولاياتغربيوجنوبيكاليفورنياالى-حداثة

الأسرمنأبناءكثيريزاللا،بالمجدمفعمةلحقبةمُوْجِعتذ!روفي

فيم3بيوجمفاتيحالإومإلىمحتفظونمراكشإلىالمُنعَدةالاسلاية

اشبيلية.أوقرطبة

المرءعلىالعسرمنوالجلدوالفولاذالخزفوصناعاتلىونوفي

وأي!ا!راكشيخالصاسبانيالآثار،أيْهذايومناحتى،يقررأن

أضاففقدلا-ييالعصريةالاسبانيةاللنةأساسانومع.خالص

العربي.الأصلذاتالكلماتمنضخمأعددأاليهاالاسلاميالاحتلال

،4،الم"السابقةبواسطةالكلماتهذهمنئتبئنبهئرأانامكانناوفي

alacena،(القاضي)alcaldeو،(القبة)alcobaمثل i

منكلهالقدربىذتحفلالة-رْبلناتكانتواذا

نجدوهكذا.اسبانيةطريقعنذلكتمفأنماالأ!لال!ربيةالكلمات

الم!لمين،لعبقريةالذيْناعظممدينتانأيضابرقتهاوأوروبةاسبانيةأن

وأ،والصناعةاطرفأو،والعمارةالفنأو،والادباللغةفيسواء

والفلسفة.العلم

عامخمسمئةمنأكثراستمرالذيالاحلالهذاانأسفومن

ذلكعننشأفقد.سلبيأثرcالابجابياثرهبنبإلم!،لهكان

بانذلث.بالكليةتدصريأيكونانكادَ!هفحهـء،ارتكاس

أكزمنبلدأتصبحباشبانيةفأذا،ومُعْتديأأجنبيأاعتُبِرالمسلم

الأهليالاسبانيالتطورعيْقَولقد.تسامحوعدمَتعصبأاوروبةبلدان

بالمنجزاتمستمتعينآماخلالهاالاسبانكانعدبدةقرونأالخالص

قوةجاتوالى.عقيمنحوعلىمقاومتهاقمنهمكينواماالاسلامية

ينبفيمماأكز،.اعتمدتواستبداديةمقاتِلةكنيسة"نشأتالجيش

0prefix
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فيومفيدناءهومماكثرأإن.واللاتسامحالففعلى،بكئر

أنفسهم.المسلمينمعاسبانيةعنأبعِدقدالاسلاميةالحضارة

قِراءَالت!مارة

,DozyلمIslam،الاندلىفيالا!م،:.ر،دوزي-ا .R Spanish

.(1391،لندن)

Laneءا"اجانيةفيالملمون":ضانل،بولين2- - Poo

ainأ!ي+،"T Moors(،1886)لدن.
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مِنُفالفصْلُاا

لمحريَةا

منذالاسلاميالشرعقطورفيالبحثقبل،الخيرمنيكونقد

علىزظرةجديدمنتلقيان،الحديثةالتعديلاتإلىالرسولعهد

والواغ.الاسلامازبلاجقبلالعربجزثرةشبهفيالاجظء!يةالاحوال

ح!االقازونيقابلءاال!رويةالجزررةلثبهالقَبَليةالبِنْيةفييكنلمأنه

هوالذ!القازونأواظالصةالدنيويةالنظروجهةمناليومنفهمه

المنطقةشعبكانفقد.الاسلامفيالحالهيكادينيةفريضة

تدينسلاليةأوجَماعاتُأسَرِيةالىمنطتمنحوعلىمنقسمأالمزخِل

القوانين،تكنولم.افوادهابنمنيُنْتخبلرثيسمُلزِمغيربولاء

منانبثقتتA.Apمجردإلا،الايممهذاعليهانطلقانلناجاز)ذا

يضعهاعادات،تايلاذلكمنأكالثرأو،العاموالرضاالممارسةخلال

سوفاننأ.الزعماءمنزعيملفوذأوعاَمضغطإماالتنصذموضع

قبل،الجاهليةstructuresللِبُنىالاسلاميالشرعبهيدبنماإلىنشير

Wl
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نفولأنهنافبحَسْبنا.الفصلهذامنتاليةمواطنفي،الاسلامية

قبيلةبينماالعَلاقاتتنظمقواعدمنيتألفكانالوثنيالقانونان

inter،وأخرى - tribalالقصيلةأفراد،حمقماالعلاقاتتنظموتواعد

55intraالواحدة - tribal.شمرأم!ىقدالاْوذالضربكانوإذ

فتم،الاخاءبرايةالمسلم!نجميعالاسلامأظلْانبعدمو!وعذي

المجتمع.فيالفرد-ياةنظمتالتيالعاداتتلكب!ليرُيحْتَفظْ

:مظوالفاكظامطريقمننشأتالتيالشراخمجموعةأن2والوا

انبثقتالتيالغربيةالقوان!ننييقابلهامالهاليسالاسلامأحدث!،اللذبن

الاسلامفيالقانونبأنذلك.عليهامتعارَفال!لوكمنأنماطعن

تلفاهالذيالالهيالوحيعلىكلباشرأتأسيسأ،البدءمنذ،ُأسس

وبسبب.الجماعةبموافقةالاقزانالىحاجةفييمنلمهناومن،محمد

القرآنسن،الخطاعنالمعصومةوبالتالي،الالهيةطبيعتهمن

بموجبها،بعملواانالمؤتينفيمفروضأالضلالعنمنرهةشراخ

كلصكبفىءولكنْ،ال!ربفيالحالهيكما،ا-آعيكواجبلا

بالته.الاممان

كماالاسلاميةالقواننجُفاعيشمل،أالشريعة))،المصطلحإن

الفصلهذافينصطنعقاإنماونحن.الرسولعهدمنذونطورتنشأت

نأ-وثرالجماعاتبعضانمنا)رغمعلى،بالذاتالمعنىبهذا

وأنالقر2فيشرعبةاثارةسنمئةأوخمسمئةعلىالمص!)!!غصُرَ

-الماء"دَررشإلىالس!يل9،-رهـ1،ت!لني!الشريعة"و.الحدبثفي

كانتو)ذ.يسل!وهالكيللمؤت!ناللهرسمهاالتياللاحبةالطريق

منمجموعةمجردليستفأنهامباشرةالقرآنمنالأصهلفيمستمدةالمثريعة

يخني:أ.أ.3صفراجع55

Muhammadanل!أءد LلمهinesأAsaf .A .A Fyzee : Outl

05591,0. .6 London : Oxford University Press
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ولكنها،بعيْنهامناسباتفيالمسلمحياةفياثرهارلتركال!القوانين

لتنطئمُالشريعةاحكامإن؟كلهو-ودهعليهيقومالذىالاساسيالمبدأ

اءيَرَاَتهذهوإن،4والخاصوالبيتيةوالاجماعيةوالسياسيةالدينيةحياته

حاجةايمائمةليسانهوالواغ.الأحكامبتلكار-باطأكملَلمرتبطة

لأنا،المسمحياةفيالثريعةتلعبهاالتيالبالنةالأهميةعلىالتوكيدإلى

دُعيتلقد-كاملانمييزأوتمئزهبطابعهاالاسلاميالفكرنطبع

065الاسلامنواةَالواغنط

،الافادةعلىالبشريالجنسيساعدانالرئيسيةالقانونمهمةكانت

الله.هباتمنهبةهيالتيالحريةمن،مستطاعوجهأكملعلى

خانق.جامدشيءإلىَوحرْفوها،المهمةهذهفهمأساءواالناسولكن

الحرية،هيالاسلاميةالشربعةعليهاتقومالتيالاساسبةالقاعدةانوالواغ

ولا،تعسئرواولايضروا9:بقولههدفهاعلىالرسولنصْوتد

منتُرِكتما)ذااطريةأنبيد0571وسعهاإلانَفسأاللهيكلف

فيالمجتمعوإترذى،العذارخَلعْمنضربأتمْسييقئدهاُقيدغير

الفردبةللحريةاللهو!عهالذي،الحذ"إن.أشكالهابابشعالفوضى

الثصريعة،)فيمتج!دأ،يشكلالذيالرسميالقانون،)"حكبملبؤلفُ

الثريعة،انالىهنانشيرانالمهمومن.المسلملحياةالمفصلالمفط

المسلمبن،غبرنفزِملاُ،الاسلامبةالجماعةعلىالكاملةهبمتمهابرغم

:5كرايمرز"و"ب"رابم56

:+toنةKramers , e0.ول.H .A .R Gibb and J

(.!.:clopaedia of Isla * " p 525 0 LeidenلوعShorter En

للة،053915

:كوموألنردرنولد2نوماصجرراجع57

Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume
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ليس.جدأمحدودمدىالىإلا،اتامنهممكانعنافظربصرف

الشريعةأحكامفيهتطئقلابلدفيالمقيمالمسلمإنبل،فحسبهذا

بعينهجاذبالتزاممنبأكثربطالبُلا،شاملشبهأوشاملاَتطبيقأ

لنفسَهاَتد!عيلاالثريعةانزرىوهكذا.شمرليسالثريعةجواتمن

085والدينبالمكان!محدودة-آلعكسعلى-وأنها،عالميأنطاقأ

معدىفلاوضمازاالانسانحريةلاتماموُضحقدالقا؟ونكانولما

الاسلامية-الجماعةضمنالمجتمع!باهالفرَدلمسؤوليةالتصد-ىعنله

بأهميةلتتمتغْالمجتمعحمايةإن.،الاسلامدارإببُعرفماأو

عدفيالعرببلادحرصمن،جزثيأ،بنْبعمفهوموهو،بالغة

الرئيسيالاسلاماهمامانوالحق.ووحدتهاالقبيلةسلامةعلىوثنيتها

ذلكأجلومن.الفردعلىانصبابهمنأكزالمجتمععلىلينصث

وليس،القانونمنالا-نماعيبالمظهر،الجملةعلى،الشريعةتُعْنَى

يستطيحوبينا.الانسانحقوقبُدْعىأنيمكنمماالقليلالنزرغيرفيها

منيسرفييتحررأنالناسعنمَعْزِلفيالعاثشالمتوخدالفرد

منبحالتستطيعلاالمجتمعاتانضبد،القانونيفرضهاالتيالقيود

بل،حيويةبأهميةفيهايتمتعفهو،القانونعنتستغنيانالاحوال

الفودعلىمنصئةالرئيسبةُالمسيحبةِعنايةُكا!اولما.عُلْبابأهمية

ذلكوكان،المطلقةغاينهاهوالفردي!الخلاص"كانالمجتمععلىلا

.للقانونالخضوعمن،نظرهافي،وخطرأشأنأأعظمالخلاص

.الاسلامفيالحالُكذلكوليس

الخلانة،مهمةوكانت.وراعيهالقانونحافظَهرالخليفةوكان

وَضعلا،وتطبيقهاالقواننانفاذَ،بكرابي،الأولبالخليفةابنداة

الذي،الارضعلىاللةظل"مثلمنالقابلبثتوما.التشريع

ولعل،الاسلامفياستطلهاعمأنالفاطميينالخلفاءأحدعلىُأطْلِق

الابق.المصدر:،يمرزكرا5و5جب5رابم58
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بأنتقولوالتيالغربينعندانتشرتالتيالخاطلةالفكرةيفسترذلك

الطمجميعانوالواغ.المسيحيةفيالبابامركزيقابلالخليفةمركز

عنبثاذةالخلافةوايست،وتَرْفاليشريةبالممارسةتُس!ؤهالمثالية

ال!ونفيكان)وانهعلىبالموضوحفيينصوالهرآن.القاعدة

نأهذاعنفيازَمُ،الفوضىوعتنهال!ونلفَسدَاذناثنانإلهان

.إفادأذلكعنيقللا،الارضفي،دتهافكنممثتلَيْنوصود

واحدةمناسبةفي،حاولواخلفاءثلاثةأن،الواغفي،نجدأننابيد

الخلفاءبعضاغتمبولقد.الأرضعلىاللهممثئواأن،الأقلعلى

تبد-ونبأءرهمحكامأأنفسهممنفجعلوا،القوانتنوضع!امْ

الجماعة.بأمر

الفَرئي،بالمعنى،الوحيدالدينىالواجبهيالجمعةخطبةوكانت

العقلنظرفي،كانتواصباتهفجميعذلكومع.الخليفةأداهالذي

نإ.لهو%ودلاوالدنيويالدينيبينالفَصْللأن،دينيةَ،المسم

صفائهفيالدينصيانة:هذهالهدفوحدةلتمثلُالخليفة!ام!ض

الناشئةالعقوباتتنفيذومنللقانونالناسخضوعمنالتثئت؟الأصلى

وعلى؟الجمعةصلاة)قامة،البلادتخومعنالدفاع،عليهالتمردعن

وا-بات!اتؤديأدنالاسلاميةالجماعةُفيهتستطيعلمجتمعالتم!كنالعموم

ذاتِهتحقيقمنالمجتمعتمكينهيالخايفةمهمةفأنوقكذا.الدينية

البومية.نشاطاته"طربقمن،روحبأ

الطبيعيالتتشذلكالاش!لاميالشرعنشأةفيأثرعاملأولكان

ما.وةرورالعرايةالجز/رةبدووينسائدةكانتالتيالوثنيةللعادات

فتسامح،القومهؤلاءعندمعروفة،المؤقتالزواجأوcالمتعةكانت

واحد.اسلاميفقهيمذهبغيرالمتعةَءليزفلااليوبمأما،النبيبها

فيكان-يث،الاسلاميةقبلالأعرافعنالمَهراقتُبِس!وكذلك
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تجاريةصفقةمنالف!رةبهذهالاسلامعَدَلوند.ثراء-ثمن2الوا

095،زفافهدية"منضربإلىظلصة

طوالاتجارةنطمتالتيالمكثةالتجاريةالأعرافالاسلامواقتبس

وعلى.الاتساعفينطاقُهاالآخذِالمثريعةإلىوضثهاالزمانمنقرون

الزراعيةالعاداتالمب!رعهدهافيالاسلاميةالشريعةامتصتنفسهالفرار

أهمولعل6.ْ()الماينةبيربالمحيطةالمنطقةفينافذةكانتالتىَ

علىا)رو!انيالقا؟ونهوالشريعةمنهاستَقَتْمُفردخابىجيء!در

الاسلاميةالجماعةفتحتهااليالبيزنطيةالولاياتفيالمُتْبعةصورته

قدالرومانيالقانونمنأمثلةبضعةانفيرلمجامنوليس.المتوسعة

القديمةالتجاريةالطرقخلالمن،الهرببلادإلىالاسلامقبلنفذت

الشرعينبينالمثلتركةالمبادئفمن.المحليال!رْففيأئرهاوزركت

تقديمعنع!فىفاذا.ادعىمنعلىالبيتةانوالرومانيالاسلامي

وبذلىث،القمةمن!رأ،اليمينيُقْصِمأنعليهفالمدعَىالبيئة

ئفسه.يبرئ

منالشريعةعليهااشتملتالتيالأحكامبعضاستُمدتوقد

فارسبةمصادرمنبعضهااستمد+ح!نفي،اليهوديةالطَقْسيَةالقوانين

تبتوْاالمسلمينانالقولالمرَءآمكانففي،الجملةوعلى.ويونانية

بذلكمؤكدين،المفتوحةالبلدانفيألْفوْهاكا،التشريعيةالمؤسسات

المتسفةالأمورلمنهوان.عمليهومابكلالاْخذنحوالعاومةلزعتهم

بمدنياتاحتكاكهم-لد"نالسذفيالعربيُبْدهَانالاشياءطباخمع

وجدوهمااللذينوالنظامبالشكليعجبواوأن-التطورفيممعنة

نبضي:راجع95

Muhammadanللآءو LلمهOutlines:!،ءهـء.A.م!4عول

05591,ford UniversityPressمب.p 8 . London : Ox
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منمنها-زءأجاعلن،وهضمهاكلهاالعناصرهذهتمثيلفيحماولوا

كامل،قا؟ونسنيعتزملمالرسولإنالقولالامكانوفي.مجتمعهم

الاعوجاجاتبعضتقويمالخريعةمهمةان،ذلكعكسعلى،اعتبروانه

فيلاحظهاالقالأخلاقيةغروالاعمالالظلموجوهبعضومعالجة

منالافادةنيحرجأيْالمسلمونبحدلموهكذا.الاخرىالمجتمعات

لاهذهْالبُنىدامتماالمفنوحةالذيارفيوجدوهاتشريعيةبُنىًأمما

061العقيدةلأحكامانتهاكأيعلىتنطوي

الشريعة،أساسَبوصفه،الاَنحتى،القرآنعنتحدثنالقد

وإنما.غيرليسالرسولحياةخلالالنحوهذاعلىكانالوضعولكن

العاديالقانونإلىاستنادأول،الثانيالشريعةمصدر،السةفينجد

فينتدُوْكما،الرسول"سيرة،السئةكانتلقد.منهواستحداد

أهملهاالثىَالقانوننفا!بلمنهتُسْكىرثبسبأمصدرأ،"الحديث)

حاولوالسنةنالقر2منأسامىوعلى.الماعمجردَالبهاألمعأوالقرآن

.بالقانونبتصلمافيمواتفيتخذانالتشربعيحنبلابنمذهب

،،الئص"المسمىالشريعةمنالجزءَذلك،العمومعلى،اصطنعولقد

الحديث.فيأوالقرآنفيبحَين"مُلْزِمفَرْض"وهو

جديدةالأتقياءقوان!نالعلماءبعضُأحدثعندماالثريعةساثرُونشأ

قصطلحاتءيرمصطلحاتاصطناعأنمنالرغموعلى.نفعأزادَتْها

الأمربادئفيغريبأأمرأبداالقانونلنةفيمحمدومصطلحاتنالقر2

وساعداعليه.التطورهذاشجعانفسيهماالمصدرينهذينفأن

توسعْنطئممنأولَواتباعه767(-007)حنبفةأبووكان

الت!ثريعمتحرروبأنهمالأحنافعُرِفولقد.هذاالتشريعيالشريعة

واعنمدواالحدبثعلىالانكاليكونمااقلاتكلوا،نهمالاصلامي

.612ص،لابقالمربمرابم؟6
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.القرآنمناستجمعوهالذي،!القياس"علىالاعتمادبكونماأكز

الحقيقةولكن،القياسابتداعفيالففلُحنيفةابيالىعُزِيولقد

نطاقلتوسيعالطريقةهذهاصطنعصيفةأباان2والوا.ذلكشير

وإذ.الفزةتلكنيشاعقدكانالكاذبالحديثوَضعلاْنالقانون

أقلالحديثعلىاعتمدفقدزائفةأشياءعلىأحكامهيبنىانخشيَ

026بالقياسمَصُوغةأحكامأيطلقأنرأمو،اء!اد

الرئيسيةالشرعيةالمذاهبثاني597()713-أزَسبنمالكوأنشأ

لأن،الدينيةالؤِرَقووشبينهاماالمرءيخلطلاانوينبغي)الأربعة

المدينةفيمقيمأمالككانوإذْ.(كلهاسُنية!الأربعةالمذاهبهذه

مجموعةعغدوضعه،الاعماديكونمااكريعتمدأنطبيعيأفقدكان

فيوأَصَحابهمحمديىبرةعلى،"المُوَ!("بالموسومةالث!رعيةأحكامه

بل،الحديثعلىعُبُوديأقصْرأنفسهلقصُرْلمأنهبريد.الديارتالث

العاديالقانوناصطناعطربقمنالجديدةالحالاتبعضليلامممكئفه

الشخصية.العق!ديةكمةوالمط

)767-الشافعيمذهبفهوالاسلامثالفقهيةالمذاهبثاكأما

علىالاعماد)أوالتقليدبنوسطأموقفأممثلالمذهبوهذا.082(

لا!طناعْحدودأاتشافعيورسم.المستقلالتفكيرو/!ن(الحديرث

نحهوعلىالسنّةونسق،مقتدشيراص!اعأالسليمةالعقليةالمحاكمة

أصولعلمانشاءفيالففلاليهيُعْزَىالذيهوانه.أفضلنظامي

الدرن.

اختلافأتختلفتمثريعيةفلسفة078-855()حنبلابنووضع

المذاهبتلكا!طنعتحينففي.الأولىالثلاثةالمذاهبعنبب(

فيضي:ابمر62

Muhammadanلتآءو LلمهAsaf .A .A Fyzee : Outlines

0559123,0 London: Oxford University Press".
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ابنالتزم،شرعيةمسألةعلىالرأياتفاقأ!،الاجماعَأوالقياسَ

الانقيادحدإلىبهانتهىالتزامأإالنص"المسمىالمقدسالرأيحنبل

الانسانية،العقليةالمحماكمةأشكالمنشكلرففكلوإذ.المتعصب

أساسأواتخاذهاالض!يفةالاْحاديثبعضقبولإلىاضطرفقد،تقريبأ

الزعةفيالمغالى،حتبلابنكانفقد،ذلكومع063التشريعيلبنائه

إخلاصوذاالقديس!نبشخصياتأشبهشخصيةذارجلا!،المحافظة

العليا..ثلهسبيلفيالاضطهادأقصىور-ضيجعله

هيكانتالأربعةالشرعيةالمذاهبهذهانالقارئيحسبَنولا

الزعماءمنكثيراكتسبفقد.الاسلامفيالو-يدةالفق!ية!المدارس"

شكيافيتعمْرلممذاهبهمولكن،وأرصارأأتباعأالأخرينالديفش

العالمأرجاءلطأزباع،اليوم،الأرب!ةالر؟يسيةوللمذاهب.الأضلي

وسورية،،الوسطى2يىيةفيموزْعونففالأحىظ1():كلهالاسلامي

فيالاولالمقامفيمنتشرونوالمالكيةY().الهندوضمالى،و!ركية

السكمانجم!رةيؤلفونوالشافعية)3(.إؤريقيةوشماليالطياممر

الثرقية،الجنوبيةو2سية،الهندوجهوب،السفلىمصرفيالمسلهكن

ابنمذب،الرابعالمذهباأم)4(.ال!ربجزريىةضبهوساحل

البوريتا،ية()التط!ريةينزعةذووالوهابيونفيتبعه،المحد*ثحنبل

العربية.الجز،رةشبهاواسطفي

الىاحتا-واكلما،النبيحياتماخلال،يلتمسونالمؤمنونكان

سَهُلَذلكأعوزهمفأذا.اليهيستندونؤليأقر2نضأ،شرعيةفتوئ

والنصيحة.الرأ!عندهيلتمسونبالرسولالاتصالءليهم

طريقةعنالبحثالىوتابعوهمأصحابهاضطرْمحمدوفاةوبعد

والحديثالقر3نفيعليهاالمنصوصشيرالمثاكلمنموقفلاتخاذجديدة

.02ص،طبقأكورالم!المح!در،"كرايمرز"و"جب!راجع63
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الناليةالحادثةمنأفادمنأولكانمنندريولسنا.مباشرأنصأ

فيرفيعأمكانأمحتلأنحقهمنولكن،الثريعةتوسيعسمهلفي

يتصلكلاسي!يأأ1حديثأأنالأمروتفصيل.الاسلامعظماءثَبْت

عينهالذيالعامل،جىبلبنمُعاذو/شا)رسولب!ن-رتبمحادثة

أساسأالنارو!يةالاسلاميةالجماعةأعطىقد،اليمنعلىقريبةفزةمنذ

تقضيكيف":العاملَاكبيسألفقد.الشربعةلتعديلشرعيأ

أقضي9:السؤالهذاعنالعاملجوابفكان!؟قضاءلكعرض)ذا

نصأنالقر2فييجدلمإنسيفعلهالذيعنسثلوحين.!اللهبكتاب

رسوللسنة9وفقأيقضيسوفإنهقائلاالعاملأجابمابمسألةخاط

أيضأالستةفيضالتهبحدلمانإنهقاثلاأضافمعاذأإنثم."الله

وفقأيعني،البتةزرد-دمآشيرفي،!!الرأيلاجتهاد"وفقأقضى

"الحمد:قائلامحمد!فعندئذ.للمسألةالعقليةمحاكمتهبهتقضيلما

046!اللهرسولبهيررضىلمااللَهِرسولِرسولَوفقالذيلته

متكلفأ،المترجمةصهيغتهفي،يبدوالجوابهذاانمنالرغموءلى

منواحدٌهوالحدبثهذاأنهوة!يهريبلافالذي،الشيءبعض

جوانب،يزالوما،شملتأثيرهلأن،الاطلاقعلىالاحاديثأهم

كلها.الأسلاميةالحياة

هذا،الرثيسينوتطبيقهالاجتهادمعنىقصورالسالفةالسطور)ن

سبيلفيالجهدأقصىبذل"إنهبقولنات!ريفهنستطبعالذيالاجتهاد

السليمالمرءعقلهاصطئحفكرةانمنالركموعل.،ماهدلترإوغ

وابوداودمذيروا.التروالحديث".لوTولابرأثياجنهد":فالانهاطدبثنصفي.

المعرلي().ةبرهرا.!عن

IIاسد:ددراجع

,IslamicLaw oلمهlesؤMuhammadAsad : ،، On the Princip

0138.fat, 4891 reprintedعpomArلم4,
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اعتراضأونقد!يشوبهلاقبولاَالعهودمنعهدفيقُبلتقدهذه

"الاجتهاد9في،ذلكبعد،تفتىالفقهيةالمذاهبراحتمافسرعان

الشرعية.منحظهومدى

مااول،الشخصيالمرءرأيعلىالاعمادأي،،الرأي"بدآَلقد

منحكمالىللوصولكاملااءمرافأبهام!ترفاطريقةبوصفهبدأ

ابتداء-المتعاقبةالفقهيةالمذاهبمنكلاولكن،الضرعيةا،حكام

اصطناعهعلىحملانلبثما-الحنبليالمذهبإلىالحنفيالمذهبمن

صحةعلىالدليلأقيمولقد.وعنفأقسوةَالاالايام-ردهالمحملةَ

سوابىالفتاوىبعضمنيتخذوااناناسحاولعثدماالنمدهذا

علىالاعماددعاةمنكانفما.عاجلةأحكاممجردلاعليهايقاس

.الرسولسثرةالىمننقدي!مأحالواانإلاالشخصيةالعفليةالمحاكمة

محمدأانيبئنلالأنهخاصةأهميةنفأ2نقلناهالذيللحديثانوالحق

الرأيلصاحبمااظهارالىذلكيعدولأنهبل،فحسب،الرأممط5أقرْ

أخطأ،اذا،للمجتهدانمحمدقالفقد.أيضأجزثيفضلمنالخاطى

عرإ/،أية،فيستحقأصابالذىالمجتهدأما.طاجمتهلقاءأجرأُبحْزاهُ

006أخطأالذكأالمجتهدرriضِ!تَ،حال

منأرْجَحأالاجتهاداأشكالمنشكلآ"الاجماع9وكان

اختلافَ،الرأي5عننحتلفالاسلوبوهذا.شأنأوأعظماالرأي"

تطورشيءبعدوشيئأ.المثاركنعددفيأي-المناجاةعنالمحادثة

-ارنحيةةشةأوبعينهاقنطقةنيالعلماءآراءاجماعَليصبحالاجماع

الاتجقادمننوعأ،الواغفي،أمسىوهكذا.ماأمرعلىبعينها

حاكماننفترضاننستطيعالاجماعاصطئعنصؤرولكي.الجماعي

الأبللسرعةأقصىحدأ،الشخصيرأيهالىاستنادأ،عيناليمن

مواجهتهَملدُنْ،خرون2ثقاتانقىاناتفئفاذا.منطقتهفي

.158ص،سابتأالمدكورالمصمر،5ايمرز"ممرو5جب"رابم65
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.!إج!عأ9المشتركالحكميشكلفعندثذنفسهالرأيالى،مماثلةمشكلةَ

فيازفاقعلىيأكلبهكانلأنهعظيمةسلطةٌالمال!ليةلاجماعوكان

لاتضاقكانوكذلك.الرسولمقر،!المدينة!فيمُنْعَقدِالرأي

الاسلاميالتاريخمنر3مبعدفيوالبصرةالكوفةفيالمنعقدَا)رأي

ممنالكبيرةكزحهمفيكانواالمدينتنها-شسكانلأنعظيموزن"

وه!ذا.المتوسعةالاسلاءيةاتجماعةخاضتهاالتي2المواأوْلىشهدواُ

منصحيحاسلاميةمجمرعةأيماآراءاجماعانمنالركمعلىأنهنرى

صحابةإجماعُيُعْضبربأنيقضي.ال!رتفانالخالصةالنظربةالوجهة

.بالاز.باعءوأحقوزنأأرجغَا)رسول

حديثنيالرسولقولُيضلأنممكنلاالاجماعبأنيُؤذِنومما

يقر؟لااطممم.وهذا661ضلالغكأمتيرتجْمعلن":أساصي

يقربل،فحسبالشريعةعلىالاضافاتبعضإدخالَ،مطلقأإقرارأ

بعضأنندركو-ين.ألضأفيهاالاساسيةالتعديلاتبعضإحداث

كثيروضوحفيمحمدوحرتهاالقرآنحرْمهاالتيوالأعمالكراتالة

نفسه،عمودالسئةمنجزءأأالاجماع!طريقمن،قصبحكادت

بدْءةقُبِلتوهكذا.وخطورت!االأداةءذهقوةالحالفيلنا!تجلى

الزَعماءمنكهثراتفاقلمجردالخطأعنوعصمتهمحمدبكمالالايمان

وزطؤرالحلافةنظامنثأنفسهال!راروءلى.بالأخذعلىالدفي.ين

الشرعية.الصفةُعليه-وخُلعتني7قرشيرنظام-وهو

،"القياس9هوالأجماعأحدثهالَذيوالأضثرالأهمالتجديدوكان

المسلي!نالمحامننتعبرنصطنعأنأردناإذا!القيايىالاستدلال9أو

أساثصأ!النم!-9فنءواعدصشالأواينالفقهاءبأنذلك.المعاصرين

بناءهيالتاليةالفضلىالخطَوةأققررواأحكامهم!نحكمأعليهيربنون

وأنالقر2فيغليهامنصوصمماثلةحادثةمنأساسعلىالحكمذلك

.157ص،صابقأالمذكورالمصدر،"ايمرزكر""وجب"راجع66
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علىأضفىماالديفشالاسلامزعماءاتفاقفيوكانآ07الحديثفي

المذاهبأنوآلواغ.عظيمأسلطانألهوجعلبالغةأهمية"القياس!

المذهبخلاما،بهوعملت"القياس))ار-ضتكلهاالاسلاكللية

تبلي.ا

الىننظرأنبنابحْسُنعمليأَ!القياس"طُتقيف؟ر!ولكي

الأثربةمشكلةالفقهاءواجه.فحنالخمرةيحرئمالذىالقرأنيالنص

ائم!ئ!رةَالخمرِطبيعةَبأنآلقولإلىالاستقراءقادهمالاضرىال!حرلية

-بحانالىذهبواهناومنتحرممها.فيالسببهيكانت

86شرءأ.مررمة!،!مخ!رةأممقطرةأكانتسواء،المسكرات

مئلمنبمشكلاتالاسلاميةالجماعةَالمعاصرُالتقيالتقدمُوجَبَهَ

الماءصهريجاستعمالأساءالقرويينأحدأنلنةرض:التاليةالمشكلة

ا-فقفاذا.اتةيةمنالما?ري!ركعلىدأببأنالةريةفيابلديد

منهايقطراقياالبراكليلسذاداتموضوعنينص!منالقرآنخلاان

مماثلةحادثةعنالقريةعلماءربحثفعندئذمو!ولنحوالما?لى

هذهمثلعلىيقعونوقد.قياسيأحكلمأأساسهاعلىيبنواأنيستمايعون

في،لأخذهما،زارعنبعضأ!بالرسولانمنرُوِيمافيالحادثة

حاجتهم.عنزاثدة!الرئماءمنكمتة!،تقديررولاروئةماشير

ء!د،-رتهالماءأكلرفيالتهريطأناطادثةهذهمنالعلماءة!يستدل

.للعقابءر-بمبهيهرْض%رْمٌالاعتباربهذافهو

حتىأظهرناكما،لتزؤدناالأربعةالاسلاميالتشريعأركانإن

الفقه!"امكانناتريفوفي.بالفقهالم!روفةالثرعبمادة،الآن

.61،ص،الابقالمصدر67
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(Tالاسلاميالتشربععلمو)،المتشرءشأ-داليهذهبلما-بعأ

وآال!رآنبالاستنادالىووا-باتها،رءحقوقرفةم,بأنه،المعاصرين

العلهاءإجماعطريقمنأو،منهماالقياصيبالاستدلالأو،السنة

النص""منكلاأنإلىنثيرأنفيامحسنوظ096وا-ماتهم

الصوميشكلن(والأجماعالقياس)أالاجقاد!و(والستةالقرآن)

الاسلامية.الجماعةعندالتشربعأساس

بأنالاربعةَالاركانَهذه،بعفَالعثيء،الأحنافوأكمَلَ

.(أةضلهومااعتبارأو)!الاستحسان9بيُ!رَفماااضافه

بذلكقضتاذانفسه"القياسoإغفالالأمكانفيانش!روالقد

العهودخلالالاتجاههذااصطُنعقدولو.العمايةالاعتباراتبعض

مالكوأحدث."للشريعةكاملتجديدىذلكعنلنشأاذنكلهاالاسلامية

العامة!المصلحةاعتبار"ويعني،"الاستصلاح"دعاهجدبدأنظامأ

نأاستض!رفقد،.الاعتباربصلنالمطلقواظيمرالانصافاخذ9أو

يكفُلُلأنهاالاستحسان!من،الشيءبعض،خيرٌالنهجهذا

معارضةمنالتعدوليةالمناهجهذهلقيتهماأنبيد.مملهاالجماعةمصلحة

هذهوأخرعصريتالبفيالشريعةإفراغمحاولاتعاققوية

كبيرأ.تأخيرأالمحاولات

علىالمبنيةالأحكامانوهي،المعاصرالاسلامتواجهمشكلةوثمة

السالفة.العهودفيالفقهاءبهاأخذإذاالابالقبولحمظَلمالاجتهاد

،الثقاتمنثقةرأىا-صباعيعنيالذي،!التقليدإمبدأأنوالواء

.الثقاتهولاء3راءتقديسإلىأدىقد،بيتةأودليلشيرمن

نءيرومأممافيلمُنحْضحالفقهلأنمتعذرةالنأويلإعادةجعلماوهذا

لاءيةالاساطياةآساسهيالشريعةكانتوإذ.الموضوعيللنقدالأيام

ال!قباتوإقامةالاسلاديةالحضارةنِسغِاءشاضذلكعنىفقدكلها

.17ص،طبقأالمذكورالممدر،!يراجع96
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منشانأت!ونأندبفيمباشرةمعرفةالشريعةمعرفةان.طريقهفي

متناولوراءالم!رفةتلكجعل"التقليد9ولكن،مسمكلشؤون

التقدمعنقتطؤقمحكمةأنشوطةثمةاننجدوهكذا.العاديالرجل

ال!ربي.العالمفي

منالشريعةةرضتهمافيكلمةالآننقولأنالمفيدمنكونوقد

المسامأهـرأشياءَُ،!نا،اللاثحةرأسفيإن.ب!لينهابشريةأعصال

-صمملوهي،!ةرضأ!يدعىالأشياءهذهمنوكل.بهابالقيام

الأهميةمقامفيو،ليها.أالخصاالصهلواتوأداءرءضانرعميامالأمر

كالتزامالشريعةتستحسنها("مندوبأ"منهاالواحديدعى)"أعمال

عنهاسكتتأعمالاللاثحةوسطوني.الصياميومَالطهارةجانب

رحلاته،منرحلةفيسفينةأمطائرةالمسلمأركبلتبالىالشريعةليست.ةالث!ربعة

!رئهلاولكنهالشرعوكرههماأما.!مباحلاالعملهذافأنوهكذا

ال!مكضروببعضو!قع.اجفابهالواجبومن،أم!روه"فهو

مثلمنأشياءبقيت.يحَقْربهالاأنللمسلماصريرومن،البابهذافي

هناومن،!صرام"هيوهذه.الخمرومعاترة،والسرتة،الظلم

صارمأ.حظرأاتزافهاالمسلم!نعليُحطر

!امْمن!مهمةالقانونأنفاذُكانالأولىالاشلامأياموفي

وإذ.القاضيصلاحياتمنكانالخلافاتفيالفصلولكن،اظليفة

ضمننظريأكلهاتقع،وجناثيةمدنيةمن،القضاياهذهكانت

القضاءمننوعمنأكثرإلىدحاجةثمةتكنفلمالضريعةئطاق

مذبلكلقاضالقضاءمقعدفيبحلسانالجاثزمنكان.واحد

Tصاتهمولكن،ال!برىالمذنني،الاربعةالمذاهبمن Wlنت

العائايةكالمشكلات،بالدينالاتصالالشديدةالقضاياأنبيد.مماثلة

نفرَضالنىالقضاياوحدهاهيأمستانلبثتما،الأرثومشكلات
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3ْ10الثرعيالقاضيعلى

الخاصرأيهتكوينعلى،الأءربادى+في،تادرأالقاضيوكان

نأبيد.الحديثفيأونالقر2فيةءليهاالمنصوصءمرالمسائلفي

المقررةالأحكاماتباععلىواكرهتهبدبهغقتأنلبثتماالتقلبدأصفاد

الخايفةسدطةنعاظمتاذاحتى.الاْصلمامصدرهاعنالنظربصرف

تعيينهصلاحيةَالمالكالرجلبرغباتالقاضييتأئرانطبيعيأكان

عهدفي،الخايفةاقا!االنيالمتنافسةالمحاكم!ولْتوأخيرأ.وعزله

المدنية.مهاثهجمهرةَ،العباسيين

المدنية،المخمالفاتلقمع(الشرطةضابط)،المحتسب"وعُين

يفتشالمحتسبكان.(الشكاوىقاضي)"المظالمناظَر"تصاوأنشئ

وهي-البلدفيالنظامويُقر،العامةالاخلاقوثراف،الاسواق

المظالم،ديوان)وكان.العصريةالشرطةدوائراليومنتولاهاأشباء

بقمعها.قىِبَل!الشرطةرجالأوللقضاءيكنلمالتيالجرائمفيينظر

الوثيقةصلتهابففلالعظمىيىاطتهاهذهأالمظالمدواوين"اكتسبتوتد

)رجاء)بداءبورهافيكانهانمنوبسبب،التنفيذياءكومةبجماز

يفرضىصلا!تهيالقانودطكانفقد.طعلي!الم!روضةالقضايافيالرأي

لديهفوثرلمولوحتى،الحالفياليهالمرفوعةالقضيةفييحكمأن

القانون-رديةبات!باعهـلْزمأكانالقاضيانذلكعلىزد.كلهاالوقاخ

الرسولصحابةواحدمنولقدش!ر.العقوبةتسىlانزالهذاعنىولو

متهمةاءرأة!رةذاتفنصح.جدأقاسيةنالقر2أحكامأنأن!سهم

بقطعالقاةكيالحكممنتن!ولكي،-رممتهاتكروأنهـقةبالمه

،أخرىكرة!،اتخذاوالنظريةالتطبيقانيتضحوهكذا071يدها

نحتلفين.سبيلين

.102ص،بقأطالمذكورالمصدر،،جمرزاكر5و"جب"راجع!.
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نأبحب،إ-لا!يأأمكأَوئيأأكانسواء،لنقانوندراسةأمماإن

لمفأنكاءل-كتالبالتعقيدالبالغةطبيعتهامنبسبب-لهايُف!رَد

فيتُفْرغَوأنتعميميبأسلوبتُسْنعحْرَضأنرمه!ذلثيتيضر

خاة!ةإلىهذهالعامةبنظر-ةاننتهيولكي.الشيءبعضفريديةزهابر

المشهـلاتءلىالشريعةتطبيقندرسانالآنبئامحسنمحسوسيةأكز

العصرية.اطياةفياليوصية

الغربفيثزشاهتماممصدرالاسلامفيالزواجعاداتكانتولما

صفةاكتسبتالتيالعاداتتلثبدضفيكلمةنقولأناظسمنكان

الوثنيةالعصورالىيررقئإنما،العروسئمنأو،فاتَهْر.القانون

تعديلاأنوالواغ.شراةالزوجةُتُشْزىأنالمألوفمنكانعندما

ولكن،بها،رادالغرضأوالقَصْدحيثمزفياالرعلىطرأكبرأ

،الزفافعند2يُدفحسبا!رمنإًجزإن.كانظل!كماالشكل

انحئت!افأذا.تج!زهاثال!روسوالديصطنعهأنالمفروضومن

فعّالراديخوذلك-ال!روسأبيإلىبقبتهِدَفعتعثنالزواجعقدة

ناعلىينصنالقر2انمنالرغموعلى.الطلاقاستعجالدونعول

العدلمنبهطالبَهُبماذلكلطففقدزوجاتيخ!لردع47شقمر

ةجما،الشحريعةنرىوه!ذا.الكاملةةالمساوjقدمعلىومعاملتهنبينهن

ستحيلا.التعددذلكتجعل،مدىالاْبعدبمعناهالزوجاتتعددتبيحهي

اكاسحياةفي،تتلاشىانالزو-اتبنالجمععادةُتكادوالهوم

استنكارومن،عليهاتنطوياكطاالبالغةالنفقةمنبسبب،الواقعية

لها.العامارأيا

زنفعحتى،عليهفليس.المسلمعلى،نسبيأ،يسيرٌوالطلاق

ثلاثفيملفوظبكلامرشبتهعنيعلنأنالا،الزوجيةرابطة

عُشْر،فيإلازو-ماتطليقتستطيعفلاا،رأةأما.مختلفاتمناسبات

نإا)ريولقاللقد.شالاأبسرالأيامهذهفيأم!صىذلكولكن
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المحاولاتبجميعالقيامُْفيجبوإذن،الطلاقاللهإلىالحلالأبغض

المعروفالمؤتتالزواجالشريعةوأجازت072حدوثهدونللحؤول

الناسمنالمحرمونيعقدبأنقضىال!فىفولكن،"المتعة!ب

تسعةعنيقللالأجل،ذلكفيرغبواإذا،العقودهذهأمثال

037عامأونس!بن

حتىباطجسأو،-ضاطْةبمئة!رتكبهويعاقب،الزناالقرآنويحرئم

كانتلمانولكل،خاصمخوعلىقا!ىيةببدوالأضيرةوالعقوبة.الموت

رممنلمأن"نرىأنع!هبأفليسصمهودأربعةشهادةتتطلبالادانة

.نادرةأحوالفيالابالمتيشتُنْزَل

منمتاعمجرد،الفَرْبيالعالمني،يُعْتَهرْنالنسوةكانتويوم

أرواحأ،لهنأنمنجديرَيْبفيهناكالقومكانويرم،الأمتعة

نصهبأالأراملو-)مت.التهإصكحقمنحهنقدالاسلاميالشرعكان

حصةبنصفيقنعنأنعليهنكانالبناتولكن،أزواجهناثءكلمن

هذهأمثالأنواضحأئدوقدالهصريالنطورضوءوفي.الذكر

ننسىلاانع!ليناولكن.برَوْرمنتخاولابالأرثالخا!4القوازش"

فيينا)ون،فهـيأحديثةةكرة-ى،؟واTوحدهمالذكورالآبناءأن

.الارثمنحصةءالفَربريةالديار

وعملياتهاالاسلاميةالت!دارةعلىالاخلاقيةُالشردعةِ!فةُوت!يمن

فيتاطه(فريمأءرثةالرراضروبومختافي!الفاثدة9فدفع.أ)ضأ

ارفيماعلى،اليومب!طسُمحيديةالبراتضشالمدأنرليد.الاسلام

إ.الفائدة!قبولعنيسَتنهفونيزالونلاالمسلصشأتقياءمنكايرأانمن

الحكيم:عبدراجع72

The:ءAbdul Hakim . Islamic Ideology . .p 162 Lahor

.5191.shersLtdناPub

yr231ص،صابفاالمذكورالمددر،نربنونراجع.
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عنصرءلىينطوياقجاريالعملألوانمنلونكلفرئموالثصريعة

البابهذافيويدضل.مضاربة،ثممن،يُعْتبرأنويمكنالحظ

والعبد،3-يْلةادَءمرالقمحوكومة،اكضجَيبلغأنقبلالحدبقةئمر

ما!ءثرأال!رف.ولكنجديدمنأسْرُهتعذ-رربماالذيالآبق

فاذا،محلهاو!ك!مواضعهاعنالصارمةالشرءيةالاعتبارات،زحزح

.القازونطرةيةالمخالفالتباريالتعاملمنضروبأ!بر"زونبالقوم

ماإذابهمسموحأعملابَعْدُتُصْنعلماسلعةعلىالنعاقدنجدوهكذا

يررةضأنللمثشيكانو)ذا،محدْدةوءواصفأتفروطعلىنُص-

بها.الاخلالكأدا)دفع

علىيساعدلأنهالرهنإباحةتمثلهأنيمكنللشريعةالدينيوالمظهر

سلعةمقابلوالتأمين.الأقلعلىمؤقتأ-المدينين!رَبعنالتفريج

يساعددفعَهُانحيثمنإضافيْأخلافيم!ىعلىينطوىمطلوبة

باءَوالخداعبالاصيالاءرؤاكمماوإذا.أمواله!يانةعلىالباخ

-وكدحقيقةٌوهي،البثريوالقصاصاللهشضبِ:مزدوجةبعقوبة

047معأ2نفيودينيةمدنيةٌالشريعةأنأخرئكرة

،الأخيرةالسنواتفي،الشْريعةُلثعُد!الدولم!القانونحقلوفي

مفهومُأصهبحفقد.الدوليالاجماعوضروراتَالعالميةالاوضاعلنلام

شب!،الخار-يةلاثؤوندفييأاستشرافأبوصفه،الاْصلى7هالجهاد

الاسلامعالم)شالعلاقةبأنزقولالفقهاءجمهرةتعدلمكذلك.مُماتأ

فيأو،اطقىبتكونأنبحب(اطربدار)لهالمعاديوالعالم

العنصرزالالدوليةالسياسةوفي.مسلحةهدنة،الاحوالاحسن

وهكذا.العاديالقانونمحلهوحل،نادرةقليلةأ-والفيالا.الديق

.الم!كورالممدر،تريتونو؟603ص،سابفأالم!كورالمصدر،7رنولدرابم،7

بعم!ا.ماو913ص،سابفأ

."المفلحةالحرب"،عادة،يدمىو75
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والجزائيالمدنيالقانونحقلفيلا،كيْفقدالثصربعةتطبيقأنيتضح

العاديالقانونليشمل،أبضأالدوَليةالعلافاتحقلفيبلفحسب

الحديث.العمراتجاهمعاؤسجاء(الاكثروالسوابق

،عديدةقرونمنذالشرعيالاصلاحإلىالحاجةالمسلموناستش!رلقد

الاءبراطوريةظلففي.التعدبلاتبعض،تدر!ليأ،أجْرَوْاولقد

لاةرإغناجحةجهود،عشرالتامعالقرنأوائلفي،بُذ-لتال!ثمازلية

مب!يةو-زاثيةتجاربةقوانينُواسئحْدثت،عصريقالبفيالشريعة

اصطشَعَتْعشرالتامعالقرنمنالثامنالعقدوفي.غَرْبيةأنماطءلى

والتعديلاتالحنذلكومنذ.زابوليونقازونعلىمتلية!مدنيةشقوامصر

الشرعيةللمحآكمالآنبَبْقلمحتى،الدينيالشرعيالنظامفيُنجرَى

الشخصية.الاحوالقضاياشيرةيهتضخم!!ما

ءنذوِلاتوأنه،جديدأليسالشريعةبنقيحأنزرىوهكذا

فيأساسيأتغييرأأجرىبلدأول!ركيةوكانت.تاثمأيزالوماقرون

إلىتعمدلمإكا-الغاءكاملا2691عامالغته!ثم،الدينىالضرع

جذريأتغييرأاحدثتلقدبل،فحسبدنيويةقوالبفيالشريعةاةراغ

للتنقيحالشريعةأخضعتِأيضأالعربيةالبلادوفي.الثرعيالنظامفي

،ندرلااو،ن)بناوَ،بةرسوو،اندلسواو،فمصر.لتكببفاو

الصفةاضفاءنحوكلهاتسيرو-ونس،وءراكش،وال!راق

الىالمثمرِْعونيعمدالغايةهذه!يقأجلومن.الشريعةعلىالعصرية

المذاهبسوابقومنالرئيسيةالأربعةالفقهيةالمذا!سوابقمنالأفادة

الجديدالتشريعاصطدممافأذا.مناسبأذلكوجدواكلماالمنقرضة

حقيقيأيمادلبلثمةيكونانالمصلحونازكر،،الأجماع"مع

067فعلاَمنعقدأكانبالذاتالنقطةتالثحولالاجماعأنعلى

:خومالنردراجع76

5491.,AlfredGuillaume: Islam, .p.168 Penguin Books
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ءردَالثريعةفيتُذْكرلمالتي،التمبءزأوالاستئنافوءاكم

المسلهشمنال!بيرةال!ثرةلأن،بالقبولالهيىمتحظلى،ذ!ر

طررقمن،تتبهـ!بأنمصراستطاعتولقد.البالغةأهميتهايدَركون

يرالم!منهـاينفروالتيالثريعةأباحتهاالتىِالأعمالبعض،مُداوِر

العاداتهذهعلىالمنطوبةالقضايا!رفيح!رتبان،الحديث

بعمليقوماكل،رئأيماانذلاثعنوو-إزَمُ.كمالمطعلىوالأعراف

القارون-رةيةمعمنسجمولكنه،الحديثالتشريعيالت!كرمعمتعارض

طريقة!،بالتالي،تنشأهناومن.وجههفيالمخماكمأبواب-وصد

إلىحاجةماءيرمن،الدينيالقانونعلىالاحتيالُبهايستطاع

07تة"يره

العاثلةأحقوققانون9تشريعيةسابقةَاعتبُرتالتيا!طواتومن

لتعديلالأساسهوالقانونهذاكانولقد.1791عامالصادرالعماني

التيالقواعدتلك،والارثوالزواجالطلاقفيالمتبعةالقواعد

القافلةمصرُتقود،واليوم.التغيربعضإلىبعيدعدمنذاحتاجت

ارتفاءأبالقانونثرتفعالذياتتقد-ميالا"لتماعيالتثصريعحقلفيالاسلامية

.مسفيرةعصريةمستوبابالىصبعأ

،ك!نفالقديمالصُل!ث،الثريعة"نظامأنكلههذامنوواضح

اليوميخضعوأنه،التطورلمقتضياتوفقأشيءبعدشيثأنفسهُ

أنهبيد.بذلكالضرورةتقضمحيعندماللألغاءحتىبل،للاصلاح

العالمطولفياصطُنعتقدالعصريةالقوانينأننخاللاانبناعسن

منيعةالبأسثديدةبزالماالرجعةقوىلأن،وعرضهآلاصلامي

قدالذكلطُأخرِزوالنقدمتمالذيالاصلاحفأنهذاومع.الحصون

تجديدثمومن،الشريعةتجديدنتائجهامنكانحركةأحدثا

.الاسلام

بدها.وعا916حا،الاقيالممدر77
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رةئخالثاءَقِرا

8،444الاو!الثرقفيالقانون:ج.ه.ويبينيمجيد،-خدوريا urطكا

Majid and Liebesny , .H .G : Law in the Middle East

(.ide'،)واشنطون

Scطac،ط،.لالا!يةالثربعةاصول:ج.،ضاخت-2

dan JurisprudenceتMohammلمهOrigins(91،لندن 5 o).

يطا.صحمرصهلم

صطصجم

الاسلاميةءالشرعيةبالمصطلحات

الا!صية.!ثريمةخاضعكيربلدكل:الحربدار

لقيادةخاضعأويكون،الاروميةاثريمةبأحكامفيهيعملبلدكل:الاسلامداو

ملم.زعيم

عمله.الملمعلاثريعةتفرضماكل:فالفَز

الاطدمي.بال!رعايضدع.بالنتهاال!ا:الفقيه

فض!لالىالربيالقارى"مجناجلاالقالمصطلحاثبعضالممبمه!اشاضطنا.

بها.-!لهف
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لدقها

لحدا

بثلحدا

مالحرا

جماعلاا

جتهادلاا

ستحسانلاا

لإسنصلاحا

الجهاد

OJAI

المندوب

المباح

النصء

!ياس

الرأ!ى

بطالشر

الاطدمر.الن!ثريمعليطلقالذيالاسم.المرفة

ونواهيا.يئاثرامرأر

المدونة.صوركافيوأتوالهالرسولةصير

كاملا.!ظرأاثريعةظرنهعاكل

اطديث.فيأونالقر2فيواضحةكيرشريمةمسالةفيالرأىانفاق

النير.راء2تجولمنبدلاليةالأوابثئالبالحودةاثرعةالمثكلاتحل

بكونتماالهابقةاغفالاجازالئرعيالذى(المبدأأصنهومااعتبار)

الاج!عي.المدليعززماالاكفاله!اق

جمااقوىتقييدأمقيدولكنه،بالاضحسانسبيههر(الماتالمصلحةاعتبار)

الجماعة.سلحةفييشبر

يكونوقد،المؤمينغيرفدفعيةحربأيكونقدالمجادو.الكفرضداطرب

الكفر.لمقاوعةدينيألاطأ

نعلأ.يمأتحرتحرعهلاولكفااثريعةتكرههالذيالعمل

اثريعة،تجذ.الرىالممل

.عظر.راتجر.لمنهي،اثريعةتمحتتالذىالعط

اطديث.قاون7القرقالواردالملزمالأمر

!ادثةاساسعلألرعيالحكمفييبنىوالنصفقدانكدالههيلبأتيا!اضدلال

اطديث.ؤاو2ناقرقعلههانموصمماثلة

الحدبثقأوالقر2نقصابقةولمحينشرعةسالةفيالحنصيرأيهالمرهاع!د

اثريمة.يفوأ

ائامهال!يالهدفبلوغاتبا!الواجبالتويمالطربق(الموردإلىالسيل)

.ن2القر
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مةالارالرئيسيةالمثرعيهَالمذاهب

الاسلامفي

الاضدلالعلكببرأاعمادأاعنمد؟(767-007)خبفةأبوامسه:الحنميالملىهب

أثريعة.لنطاقنوسيمأن7القرمنالقيا!

13597)انسبنما!انثأه:ا"كيالملى! - v)،يتط،اتالؤمحافظمذهب

الحديث.عل،كبيرأاعمادأ،الرعيةأحكامهفي

العي،الرأيإلىاالجوء؟يت82َ(-.الثافي)767ي!ادربنعمدأسه:الشا!بمالملىهب

الحديث.علالاعمادفييرفاولكنه

واكمد،الثشصيالراياصطناعرففى078-855(؟)صنبلابناسه:الحنبليالملىهب

الشة.علالمحافظةزمنالم!هبانه.الحديثنو7القرعلالاعمادكل

902
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صِعتَافصْلُا

المحلسَفَه

نأالاسلامميسورفيكان)نهنقولانالخطأمنليىلعله

علىنوحيديأدينألقدكان.الفلسفةعن،ويسرسهولةفي،يستغني

وخليق.شيءكلينتظمشاملاواقعيأدينأ،هوادةَيكلرفلانحو

الروحيةالمسائلمنالكبرةالكزةعنجوابأيقدمأنالدينهذابمثل

الغازفسْرلقد.الفل!فيللتاملمبرْرِايمايبقيلاوأن،والدنيوية

الواغ،في،بكثيرأكرمحسوسة-نسه!يأومحسوسةبسيطةبتعابرالحياة

الاديانتعابرمنيُقاسلابماغموضأوأقل،النصراؤيةتعابرمن

الأولالقرنخلال،يستشهروالمالمسلهكنانوالواء.ال!برىالآسيوية

القرآزليةتقداتالمهزفسيرإلىحاجة!يرَ،ا)رسولوفاةتلاالذي

ن)وما،الأولىالديئيةالحماسةخمدتإنماو)كن.عقلانيأْفيرأ

+فسيرإلىالحا--م!تحتىالفطرةعنخدأأكزالمسلمونغدا

ناوالحق.تسالميمأب!!سلئمواقدالمؤمنونكاناقطالاحقائقعقلي
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ثواماالذينالنصارئبوضعجدأشبيهأأ!ىقدكانالوضع

يسؤغواان،5،اوغوسطينوالقديس،اوربحنأياممنذ،مجاولون

عقايأ.(تسويةعقيدتهم

.اطا-(أح!رن!وعلىالحاجةهذهاستُشْ!رتالاسلامدزياوفي

الدفاعالىالمسلموناضطُقىحتىالعربيةالامبراطوريةولدتانفما

ذلك.عليهاالنصارىشنهانذيفالعفاله!وموجهنيعقيدته!معن

-يبررهماالموقفلهذاكانولقد-الاسلاماعتبرتالمسيحية،أن

غيراقليابدينأمستقداليهوديةكانت.الوحيدالخطِرَمنافسَها

قدالورريةوكانت.عايهاخطرأيْتشكل-كنولم،شانذات

مجهولة،والهندوكيةكالبوذية،2!صيةَاديانكانتصشعلى،هُزِمت

اشنقتقدكانتكا!ااةريقيةيثمالبلدانوقكن.اوروبةفي

صقايةحالأقصرةترةوطوال،اسبانيةحالُكانوكذلك،الاسلام

أمستقدوالنصرانيةاليهوديةفيهاوُلدتالتيالدياركانت.أيضأ

المسيحيالعالمءركز-القسطنطينيةُوكانت،المسدشأيديفي

وُتقتقوىوهي،الاسلاميةالقوىجانبمن!ددة-الشرقي

اتشعروهكذا.أبوابهانفسهاتقرعأنالىالمناسباتمنكثيرفي

فحسب،الاسلامجنودَلايقارعواأنيقتضيهمالواجبانالنصارى

الىالاْصايةالدافعةبالقوةزؤدت!مالتيالعقيدةأيضأيقمارعواانبل

-زءأالاياممن!ومفيثكلمتالتيالبلدانمنالكبرالعددهذافتح

وكتابهالاسلامضدهذهمهرمح!همفياصطنعواولقد.المسيحيالعالممن

.غادروبعضهاشريفبعضهاوساثلورسولهالمقدس

المسلميندفعالذيالحافزوحدههوالنفسعنالمليالدفاعيكنولم

.Origen25(المعرب.،حوال-185)حوالىالاسكندرتفيعاضثدهـانيلاهوتي

4r)"اعترافات11و"اللهطينة"هـمؤلف،اياولىانصرانيةالبهيةزعبم.. a-

(المرب).(043
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بعدشيئأ،اكتشفوابأنهمذلك.الفلسفيالتفك!يرباسبابالأخذإلى

الاازالتهاالىصبيللازةاقضات،ال!رآنفيظاهريةتناقضات،يثيء

،الرسولصهر،ئهلطالمسدمينبعضقتلفيوكان.العقليبالتمحيص

اللذينالسؤال!نبهذينالاسلاميةالجماعةواجَهَما،حفيده،وللحسين

أضاهيقتلانمسلميستطيعكيفلا:الأجابةعلىيستع!يانيركادان

بمستطاعي!نولم!؟الحقيقيالمؤمنمقؤماتما"و!؟المسام

السؤالِيمان.هذينعنصحيحأجوابأيقدمان،قسهذاتفي،الاممان

خواءمنتسْتَحْضَرَانممكنفلسفةمنفما،حالأيةوكلى

vacuum.أدواتمن،فلسفينظامأيماانثتاءفي،معدىفلا

حدإلىبدائيأالثقافيال!ربماضيكانولقد.مخصوصةعةليةوقواعد

ي!نولم،لا.القواعدبتلكأوالادواتجهذه!زويدهمعنيعجز

كلتالأن،ذلكمنبشيء-روْدهمأنالنصرانيةأواليهوديةميسورني

فلسفاتوكانت.مماثلةورطةفينفسهاوجدتالديانتنْهاتن

فأنعرفوهالووحتى.العربعندمجهولةالشرقيةوآسيةالجنوب

كانالمبهمةغروبالحقائقالت!برريدعنبعيدهومابكلشَغَفهم

علىمنهاالآفادةوبينبينهمعولأن،الظنأغلبفي،بهضليقأ

هو،واحدعقلي!راثشمرمتناوفمفييبقلموهكذا.واشعنطاق

بالحكمة،زالما،قشبعأالادنىالثرقكانفقد.الاشريقْراث

القرونظلماتفيالغارقة،أوروبةزكنلمحكمةوهي،اليونانية

بها.سمعتقد،الوسطى

الغربإلى)ياهاونقلهماليونانيةال!لسفةَالمسلهشاكتشاخاقصةإن

المجلدنيامنالبشريالمقدمسِفْرفيالفضولأروعمنفصلألتؤافُ

المعرفة.دنياالى

اليونازليةأالمخطوطاتتعوزهاتكنلمأوروبةأنمنالرغموعلى
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مناكداستحتمخبوءةالمخطوطاتهذهمنالكبيرةالكثرةفأن

hم!أo؟!هophiaeكتابهيبي!ونرو-رومحدثنا.الأديرةمختلففيالغبار

يدريىوها.أنمنكلبالاةولاجهلاَأكرالمخطوطآتتلكعلىالقئهشأن

الق!طنطتيةبرثولقد.مو-ودةشير-راللااللازينيةآلترجماتوكانت

في،وفارءلىالقصطنطينيةطريقومن،العقليللنشاطكمركزرومةَ

.باليونانمعوفتهمالعرباكتسب،الأولالمقام

-رحببأالاشريقيةالثقافةوجدتالأدنىالشرقَالاسكندرفتحوبعد

.الأطراف11راءية4ا!براطَورقيمنالأماميةالمراكزآقمىفيحتىصارأ

ء-نكأيرطردإلىالدفييةاكازعاتأدتللميلاداندامسالقرنوفي

أعظمَوكان.البيزنطيةالامبراطوريةفيمواطنهممنالمسيحيينالعلماء

بيد.هراطقةالشرقيةال!ليسةاعتبرخهم1)ذين،النساطرةُشأنأهؤلاء

هذينثانيفيفأسسوا،وجههمفيأبوابهمافتحتاوا)مراقرءلىJأن

بعضوكان،يوناؤ(بعضهمكان.الشهبرةالرهامدرسةالبلدين

التيال!يرةاليونازديةالمخطوطات-رجمواولكنهم،سورينالاَضر

مفقةلغةوهي،شيرهادونالسريانيةاللغةإلىمع!محملوها

الآرامية.من

هارونبنالمأءونُ،بغدادفي،انررفةءرشَرقيإذاحتى

ايراثو-ودالوعياحسنبعُونالمسلمونكان308عام،الرشيد

شهواكمإشباععلىساعدهمالذيهوممخليصوكان،العظيمالاشريقي

نحطوطاتةيهلهأنبلد-راءىإلىكلبالرسلبعثلقد.الجديدةالعقلبة

،؟الحكمةدار9هي،للمترجمنخاصةأكاديميةوأسس،يونانية

اليونان-راثفنقلوااتمترجمنمنيحصىلاعددأوجتد،بغدادفي

علماءاستخدمكلهاالمهامهذهوفي.العربيةإلىالكلاسيكي

الراثدراسةأممنمتوهكذا.سواء-دعلىوكودأونصارىمسلمبن

بعدوشيثأ.الدينفياخوانهمالفرسوعندالعربعندهُيامأاليوناني
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الىبغدادمنعليهاوشروحهمالاشريقيةللاَثار-رجمات!مانتقلتشيء

،س!وتمايكالمثلمنمسيحيونعلماءدرسهاحيثاسبانيةوإلىصقلية

دراسةال!رمونياردوجيير،الكبروالبرت،بادكونورو-ر

كتبشرحالذيهو،رشدابن،المسلمالفيلسوفانوالواقع.نهمة

القديسونجاصة-النصارىالعلماءمكنوبذلكللغربارسطو

ولاهوتنصرانيةلفلسفةالأسمىوضعمن-الأكوثكطْوما

نصرانئ.

الذيالوجههو،كلهمالاءريقءبارةبنمن،ارسطووكان

الكلايصي!يةاطكمةمصدرواعت!بروه،تخاواماأكرالمسلمونئحلَهُ

دونمن،الخالصةالفلسفيةدراسات!مفيفأض!م،ذدكومع.الأصلط

،الأولالمقامفيارسطريعتمدوالاأنؤروا2،العلميةدراسات!م

ورجالأةإوطنكانالذيوافلاطونأرسطومنالمزيجَذلكولكنْ

الذيالكتآبوكان.ممثتيهأررزهمالجديدةالافلاطونيةمدرسته

Theology""اللاهوتكتابهوالتفكيرأعظمتف!ليرهمفيخدْف

منالا-مرةالثلاثةالكفمن،الواخفط،تألمتالذيلأرسطو

لأفلوطين.Enneads!اد

أئارتمشكلاتٍكانتالمسلمينالفلاسفةشَغَلتِا)كطالمشكلات)ن

الظاهريالتناقض-:موصولنحوعلىالغربيينالمفكرينمعظماهمام

الواحدالالبين،الكماليعوزهالذي.والعالمالكامل4الادب!ن

والقضاءالارادةحربةبن،النعددعلىالقاموالكونينب!زألاانذممط

الرغموجملى.ثرمنالعاآبهمحفلوماالالهخيرئةر.ش؟والقدر

استشرِافأكانالمشمكلاتلهذهالمسلتن3رينالمةاستشراخاأنءن

-صسخًأنالعقللمكتشَةات،البتة،يجيزوالمفان!موعقلانيأفكريأ

مايوفقواانه،الواغفي،غايتهمكانتلقد.الدينيةالمعتقدات
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قدالن!برإحي!ونلاأنو-ائز.العلموحقاثقالدينحقائق،كن

هذاتحقيقمناتربواأضمالا،كاملةمحالفةًالمهمةهذهفيخالفهم

أ؟رأوبرحوا،الغربفلاسفةمنهـيلسوفأيمااقربمابقَدْرالهدف

الفلاسفةتف!يروفيالنصرازلية()الس!ولاستيةالمدرسيةالفلسفةفيعميقأ

ماالمس!ي!يةالفلسفةاننقولانالمبالغةمنوليس.عامبوجهالغربيين

عنتستغنيانعليهاتعئنلو،هيمات!ونأنميسورهافيكان

والغزالى،يىيناإنواكالظرابير-طلاليها-وصلالتيالنتائج

رشد.وابن

)طركاتمنعددأأطئعَعظامأفلاسفة.الاسلامينجبانوتبل

،عاهـ،اغلبتالتياثيولو-يةاالصفةبرغم،وضعتالتيالفكرية

-U Lo LMIاطقيقة،عنالباحثونبهقامالذيالخالصالعقليلنث!اط

ون!ن،اليومكاببدوالحركاتهذهوبعضى.نسبيأمتأخرةةةشفي

نأإلىأةرب-ركاب،ونيفعامأ)فمَبْعدةعلىمناليهاننظر

نأوالجَئرية،والقَدرَية،المرجىصةحاولوهكذا.بدائبةتكون

.والقدروالقضاءالارادةبحريةاتلصةالاساسيةالقرآنيةالثنائيةمحلوا

امحمفواخالصعقلىحلالىالوصىولمحاولةمنبدلا!أفه!مبيد

مذهبنشأإذاحتى.الألفاظعلىوباللبالثيولو-يةبالسفسطات

طناو-،عطاءبنوا!لُالثامنال!رنفيأسسهالذي،الاعتزال

جه:حمنقفيدانحاولتجديةعقاية-ركةأماممرةلأولأنفسنا

الاْش!ريعدنقعونحن.العصرذلكفيا!ورةالفلسفيةالاْدوات

منبذوركثرعلى،الاشعرية،المدرسة!مؤسس،(359)873-

فقد.اعظمبش!رةتمتعوالهخلفاءبعدمافياصطنعهاالتيالمفاجمم

الأساسية،ا!اهيمببعض،الارادةحريةمكلةإلىبالاضافة،عُنِي

الفولحدإلىنذهبانامكانناوفي.النضو!رمالوجودأكمفهو

فيالثىء)مذهبإلى،كادأو،،!8!،"كانت"سبقانه
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Ding)!نفسهذات an sickالاشاءرة،أ!باعهوضعوكذلك(،ءلم،

ءظا!رهابعضفيسبقتAtomism"الفردالجوهريافيتاربة

حركةأما.جدأمتاخروقتفيلايبنيتزوضعهاالتيالذرات؟ظرية

لقبلحملالموسوعيةأعمالهم-ؤهلهمالذين،الصفااخوان

الفلسفةفيلا-رجيعات!كانتفقد،ا،ولن!الاَنسيكلوبيدين"

ابرصلة،ءلى،الاس!ميوالعامال!رويةالسيانمةفيبل،فحسب

أيضأ.

ذويالفلاسفةمنكبرأعددأأطلعواالمسلصلنأنمنالرغموءلى

منزلةاكتسهواءيرليسقمنهمستةفأن،فيهاجداللاالنيالجدارة

الى،الغزو،سيناوابن،والةارابي،الكِندي:وهم،عالمية

مؤيىطينالفلاسفةهؤلاءأكانوسو،1ء.ءربيوابن،رشدوابن

ينابيعمنكلهمءتجوافقد،(كالغزالى)لهممعادينأو،للافيريق

يدحضواأنبينهممنحاولواالذيناولئكوحتى.الجديدةالافلاطوزلية

منكثروفي،المنطقا!طناعالىاضطُفىواالارسطوطاليسيةالمقدمات

*ه+كا!ءهأالمنطقإ!ابوضعهاالتي،المصطلحاتنفسالاحيان

ابندع!طالتيالصيغةَابضأمعظمهمتبنىوقد.متناولهمفيلأرسطو

عن،ءباضرةَ،المسؤولهوليساللهبأنقالتوا)لتي،افلوطلن

هونلمسؤولولكل،وجودهعنالناشئةالمشكلاتجميعوعنالكون

،Nous!زوء!"أوLogos،لوشوس"اليدعىوسبطعامل4

لتكالبارعَأفلوطبنحلولكن.الأولالسببأوالكليةالروحأي

.-وابغرمنعديدةوايىخلة،محهيرةثغرابتركالاساسيةالمشكلة

غايةبهوبقغواهذانظامههذبواالذينهمالمسلمونالفلاسفةكانولقد

منالرغموعلى.ةيهءيبلاعقليأمظ!رأعليهوأضْفَوْا،الكمال

احالوهاقدفانهم،واضحنحوعلىاغريقية"أصولهافيهيفلسضهمأن

البتةيتنازرلانظام،أيضأواضحنحوعلىالخِمةاسلامينظامإلى
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الأخلاقومشكلاتالسياسةانومع.القرآنيةالعقاثدمعكاملاقنافرأ

شؤونعنتصرِفْهمولمصارخحدأمماالىالمسلمينالفلاسفةزَشْغلْلم

ضمنثارهم3فيعليهايقعأنالبآحثكليسورفةم!الأضرىا)!كر

واضح.اسلامياطار

القرن)الكِندييعقوبابوهوالعظامالمسلمينالفلاسفةأول)ن

الصريح.العربيفبهمنبسبب،العربفيلسوف9بال!ثهير(التاسع

إلىوكان،الَاسَلامفي،العقلاؤلين!رينالمف!أقدممنواحدأكان

،الجديدةالافلاطونيةأنصارمنونصرأ،بسقراطالاعجابشديدذلك

معظمشانَ-+ناشطة*مشاركةأيضألهوكانت.الجديدةوالفيثاغورية

ألففقد.الأخرىالمهرفةشُبَمن!يرني-المسلمنالفلاسفة

اليونانيةعنالكفبعضوعرئيوزرجم،اقنعبمعلموفيالطبفي

لاعليهتقومالذيالاساسهيالرياضياتانالىذهبلقد.مباشرة

اختلفو-بى.أرضأالفلسفيةالدراساتُبل،فحسبالعلميةالدراساتُ

انهبرغم،أفلوط!نمذهبعنالشيءبعضَالكونخَلْقفيمذهبُهُ

!روحوف!رة(المباعالعنصر)بوصفه!الاولالسبب!ف!رةمنهاتتبس

،النةسعلم9ندعوهأننستطيعقداوم،المنطقحقلوفي."الكون

فينظريتهانمنالركيموعلى.أصهيلمةكرعنالكندي-بمشئف

منجزئينحوعلىمستمدةالانسانفيالروحُبهأتعملالتيَالطراثق

للعملنشطالذيالارسطوطاليسيالثارح،الأةروديسيممندرالا!ى

كلملكصياكتهفان،للهلميلادالثانيالقرنأواخرفي،أثينافيوالتأليف

طبيعيأوكان.الاشريقيسلفِهِصياغةمنوآنَقَأدقكانتالنظرية

بان.،التنس!يمبعلمبالغةعنايةعُيالذىوهو،ال!ندييؤمنان

ي!ونانأن!رول!نه،البشريةال!ائناتحياةفياثرأالسماوَيةللا-رام

مقصورسلطانهاانإلىذاهبا،الانسازيةالنفسفيالأثرهذامئللها
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هذهفريكيعدولاثانويدورهاوأن،الخالصةالماديةالاحداثعلى

وإثارئ!ا.الأحداث

إلاالو%ود-.زإلىؤبرزلمالاسلاميةالفلسفةإنالقولإمكانناوفي

-ةقضيد-3فلمذلكومع.للميلادالتاصعالقرنفي،العباسيينظلفي

هو،-قأالمنزلةعالميمفهـرأاطلعتحتىعاممئةُظهورهاعلى

تطيعومخن.الاشعريمعاصريأحد،(059-087)الفارابي

السكولاستيةالظسفةفيللفارابيكانالذىالعظيمالاثرمدىندركان

ةةلايى--4أورز،الأكوثمط-وءاالقديسمؤلفاتدرسناإذاالمسيحية

ضدالخلا!ة!الرئبسينكتابيهففي.العمورجميعفيالنمرانية

9الأم iSumma contra Gentilesuاللاهوديةالخلاصة"Summa Theologica

بصطنعبل،فحسبالفارابيعلىالتوكؤفيتوماالقديسيسرفلا

وحرجه،ف!راتهأهم(العربيالفيلسوفالىمباشرةاشارةماغير)من

!نهاصةإياهاناقلا،تقريبأالواحدبالحرف،أقوالهيقتبساموكئيرأ

ة8V"والمعقولالعقل"وأالحكحَبمؤصوص9:التاليةكتبهمن

المسلمالفيلسوفَفصلتالسياسيالتطَورمنعامثلاثمئةفأنذلكومع

مافىة!الثلاثةالقَرونتلكخلال-راكمتولقد،الغَرْبيكأَافَِعن

ضخمة.فلسفية

الةيلسوفأيأالثانيالمطمْ"بالمسلمونلقْبهالذي،الفارابيوكان

ابن،مباشرة،الاولالمعلم،ار-سطومنزلةَ،منزلتُهُتليالذي

المنعددةثقافتهفي،الرياضياتمثلتِولقد.-ركيأ!لمنفارصيقائد

VAهاموند:روبرتراجع

rabifهـلمهلهكايRev. Robert Hammond : The Philosophy

fluence on Medieval Thought. New York :dna*لمehTits In

04791,Hobson Book Press
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فيعمرهمنالأضرةالفزةفيأرّفولكنه.حاسمأدورأ،الجوانب

كان.أيضأواتمنطق،والال!ات،النضوعلم،ياءوال!فى،الطب

لغة.سبعينمنمتمكنأكانانهوبقال،بالألسنعالمأبارزأ

الئيالمتشهبةالثقانةحقولأقيفييقررأنالمرءعلىالعسرومن

وراءمافي:م!ثرهأروعالفيلسوفهذاقد!مالفآرابيبهااشتغل

ابنأوصىولقد؟المنطقعلمنيأم،النفسعلمفيأم،الطبيعة

المدزية"الس!ياسة"كتابهبدراسة،اليهودالفلاسفةأعظم،ميمون

المنطقعلمفيكتابأيماتقرأبأنأوصيكلاانا9:الكلماتبهذه

ذلكومع.أالفارابينمرابوالفيلسوفوضعهااقىاالكتبتلكشير

،الموضوعبهذاالمتصلةارسطوكتبعلىلامطتعأي!ونابنفقدكان

الآخرثن،والنصارىوالمسلميناليونانالفلاسفةمعظمكتبعلىبل

اشتهر،المنطقعلموفي.1/ضأ،عشرالثانيال!رنقبلعاشواالذين

،والتعريفات،والمعايير،البرهانفيبمذاهبهاشتهـرماأكزالفارابي

وضوحأأكرمخوعلى،ثرحلقد.وضعهالذممطالتناقضوبقانون

الكليةالحقاثقاستقراءإلألىسصيللاأنهكيف،قبلهاءرئاممافعلمما

وأ،التبريديةالمعرفةأنويف،المفردةالحقائقمنالتثئتبعدالا

المكتسبةرفةبالمهيعني،!المُدرَكات9بتُسْبَقَأنبحب،التصؤرية

الحسّية.آضربرةطريقمن

مافينظرياته،تكادأو،وشأنأأهمية،هذاعنتقلولا

لقد.،الشكل9و!ابوهر9حقيقةوفي،!الحقا)ممائن!يؤاف

القوةبوصفها،!اللهلأرادةي!السيالاسلاميالمفهومعناستعاض

المعرفة"بيقولبالفلسفةألْصَقبمفهوم،الكونخَلْقعنالمسؤولة

حتىشأنأأعظمالم!رفةانالىذهبواذ."ضروريهولماالالهية

قrootedرأمُبمطالرياضياتعلمانزعمفقد،الأخلاقمن

استبرولقد.كلهاالعقلانيةالمعرفةأساسَهويكونانيجبالفلكعلم
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.باوء"الانسانيستطيعالذيالاْسمىاظمرَالمهرفةهذهمثلَ

بب!ط،ق،الفارابيعالجَ،المسلمنالفلآسفةمعظمومثل

الفلسفيةراتهف!من!يرأأنمنالرغموعلى.والبوءةالنبؤةموضوع

ف!رةعناستعاضفقدافلاطونمن،ربماشيرمن،مستمد

يجبالذفياطاعمبف!رةافلاطونجم!اقالاقيا،الفيلسوف-المالث"

.أيف(نبيأيكونان

ياسوفة،ا!أخرةالعصورفي،المسلمنفلاسفةبينيكنلمولعله

والنظرياتالف!راتكأيرأمنو)ن،وآثارهللفارابيينمَدغيرُواحد"

هو.فلسفتهفيجذورهالتكمنقصيةفزاتفيخلفاَؤهانشأهاالتى

ةقد،الفلسفيالتف!يرتطوْرفيالحاسمةأهميتهمنالركموعلى

إناشيرةءنب!ةمراضعفالفَرْبيالعالمفيالفارابيشهرةظلت

ب!اءخالتىالريضةالثهرةهذهفيالفضلُيرجعوليس.ةيهسينا

تسر-زاكأواالكثيرةاكتبهمنبعينهكتابالىالغربفيسيناابن

شمولإلىالأولالمقامفي،رجع!!هـ-!نبما،!الهامةأمنبفىاتهمنبعينه

عالجها،التيالموضوعاتجميعانوالواغ-.أفقهاواتساعثاره3

النفس،علمأوالفلسفةأو،الطبأوالعلمميدانفياكانتسواء

.والنفاذالحهوية4بافكرياستيعالبوعن،متفوقعقلعنلتنم

أعمالمنأفْثَنةفيسينابناللهعبدبنالحسينعليابوُولد

ولقدُوفق،.2همَذانفي3701عاموتوفي089عام،فارس

مُذْهلعددوضعالى،عامأونجمسنسبعةيعل!ولاقصبرعُترفي

مُعجزصنيعٌوهو،المختلفةالموضوءاتمنعشراتفيالمونتمن

التمثيلع!نفدرةوكرُيُضارعَلاالذيعَظِهِنشاطغيريفسرهلا

تلقى،لقدةعليهاراثعةأمثلةبضعةشليرالتاريخالينايقد-ملاوالهضم

حدإلىوشاملةحرةثقافة،الدولةموظفيمنموظفابنبوصفه
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ومع.ديثةفيالمعلمننأبرععلىالتتلمذةرصةلهوأ-ئحت،استئنائي

العاشرةيبلغيكدفلم.لهكفوْأيكنلممعلّميهمنأيأأنببدوذلك

الاسلامي.التراثمنكبيرأوجانبأنالقر2حفظقدكانحتىالعمرمن

ومن،الشريعةمنتضلغقدكانحنىعسرةالرابعةيربلغرممدولم

بالاضافة،وبطليموس،وأقليدوس،ارسطو-راثمنكبرجانب

السادسةوفأ.أالجددالافلاطوزلين!الشارحنمنيحصىلاعددإلى

عايها،العثورله-ئصْرالتيالطبكتبمعظمطالىقدكانعشرة

جهدهوقفالتاليةالقليلةالسضواتوفي.كطبيبنشاطهباشرقدوكان

وْ!قْل097الط"لميعةوراءوما،والفلسفة،بالمنطقمعرفتهتوسيععلى

،بلاطالىبلاطمن،حياتهمنالعظمىالفرترةخلال،سيناابز

الطبفيدروسهالىجاذبأ،الوزارةمنصبالاحيانبعضفيشاغلآ

ذلكأثناءَدارسأ،المتحمس!نالطلابمنكبيرةحشودأالفلسفةأو

والفلسفة،ال!أنوالوآغولموصىتدفقفيكتابأكلؤلفأأوكاتابأ

،vacuص!والخواء،الحركةوئشكلات،الفالثوعلمارياضياتوا

،والكبمباء،الارضطبفاتوعلم،والمومهبفى،والضوء،واللا!ابة

ألفالتيالموضوعاتبعضكانتpharmaceuticsالاقىاباذينوعلم

فنشيداليوناردوعندالامماثلةنيالعقلشموليةعلىنغوكا.ةيها

بكثيرأوصعُاطلاعلهأبيح(َالايطالىالعبقريأان،طبعأ،العلممع

الأسبق!ن.الم!ممرين-راثعلى

سيناابنفلسفةتلخصانواحدةجملةأتماميسورفطكانوإذا

وان"،واحدجانبذيعقلياستثصرافثمرةليستاثاالقوللناجاز

كلن-زءكبيراستُمِد!وً،يتا.جميعأوالحدْسالعقلتعاونافتضت

ويكنز:رابم97

Avicenna : Scientist andر.G .M Wickens , editor

05291,.Philosophe30 London : Luzac and Co
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كل!طاطقيقةبأنالقاثلةف!رتهفأنوالفارابيارسطوثار3منفلسفته

رةالف!وهذه.بالمئةمئةهوإبداعهمنكانتحركةاوفيضهي

الزبيةالمفاهيمبعضَ،الحدسطريقمن،تمثْلَانهعلىدليلاتنهض

العشرين.القرنفيزباءفي

فانه،وفيلسوفاعالمأثيءكلقبلكانسيناابنأنمنالرغموعلى

الخلْؤنظامتهووالله،الاسلاميةالوحدانيةعمودقطيفارقلم

الو-و!واجباهووحدهفالته.شيِءكلوعتةشىِءكلرأسعنده

فمبردءداهماكلأفا.و%ودِهِعيْنَجوهرُهُيُعْتبَرُالذيوالكائن

وعلى.ء-رةكطةو-وده،يوبَُلاوقديوجَدُتدانه،ممكن

المخلوةاتفيإلايو-رَراانيمكنلاوالفرديهْاكمدديةفأننفسهالغرار

المبدأهيوالمادة.اللهباستثناءالمخلوقاتجميعفيأي-ال!رَضية

عملُعندهيقفالذيالحدبوصه!ا،والفرديةالتعدديةعنالمسؤول

تعريفمحاولةعنالاحباممن!مناصسينالابنيكنولم.الروح

!رغم،لهالبسpotentiality،كمونيةأغاإلىذاهبأ،المادة

perنفسهاذاتفياوجوداأيما،أزليةأن!ا se،ليساو

المحضالوجودنقيضوهي.أاللاوبمودأنحونزعةالألحلعلىلها

لته.الملازم

العقلولعمايات،المنطقلمشكلاتطويلةةشةْسيناابنوكرْس

الخاصةنظرياتهفيأنادأنهمنالرغمو.على.المعرفةاكتسابمحاولتهفي

استنتا-اتهفأنوالفارابيالكندياليهانتهىمماالموضوعنبهذين

والفطنةالوضوحمن-اءزروفطنةأعظموضوحعنتتكشفالثخصية

الحديثالنفسعلمعندوليى.أسلافهاستنتاجاتعنهماتكشفتاللذين

ب!طيعملالتىالطرائقفيرأيهإلىبضية!اأنيستطيعكئيرةأشصياء

ولسنا.العقليالادراكملكاتنحتلففيهصثترأي،وهو،العقل

.بالنوةوجوداو.

222

http://www.al-maktabeh.com



ن!زْرءيرالبشريةرفةالم!عنالاكويني.القديسْوماف!راتفينجد

فحب،هذاليى.ستاابننظرباتُ،قبلُمن،عايهتنصلميسير

للعفلبأنالقائلةللحقيقةبهيدحدإلىالحَدْسي!ىتاابنادراكفأن

سَبَققد(خالدةالنفسبأنثم)ومنالجسدعنمستقلاو-ودأ

بأنوالقاثلة،ديكارتاليهاذهبالتيالةك,;عامخمسمثةمنبأكثر

اناستطاعتنانيليسولكن،جسدلناليسأنْنتخيلأناستطاعفافي

مو-ودين.شيرا!انتخيل

يىينا،ابنف!راتمنسيرأ!بثوْاالغربرينالفلاسفةأنوالراء

نفوذهانبل.الصحيحمصدرهاإلىبُمسْندوهاانشيرمنو)كنْ

مذهبفيونجاصة،اليهودالفلاسفةمذاهبفيأوضحنحوعلىليتبلتى

بدوَرمنهمكايرقامالذين،(4012-اIwo)ءيمونابنءو!مى

المدرسينالنصارىوفلاسفةالاسلاممف!ريبنالوصلحلقة

.(السكولاستيكصلن)

-دأ-ر%"سنواتسينماابنوفاةعقبتالتيالسنواتكانت

نظامأبوصفهأودينيأنظامأسواءبوصفه،الاسلاملنطوربالنسبة

ممثليار-ئاحموضعدائمألَمَيكنالفلاسفةعَمَلَبأنذلك.ولسفيأ

عظيم.نجطروصراحتهالاممانبساطةَيتهددوكأنهبداإذ،السنة

،ألاسلام)طارضمننتشاتالتيالباوليةاطركة،التصوفولكن

الأ!لفيحاولالذيالتصوفوكان.!السنْتة"علىخطرأاشدكان

بصميميْةتئسمشخصيةعلاقةإنشاءبواسطتهيُستطاعنثلامأيصوغأن

.الاصرافحدإلىعاطفيةأشكالا!اتخذقد،واللهالانسانوينأقوى

فرائضبالنزامرهنأليستالدينيةالحياةانالمتصوفةمنكأ!رزعمولقد

والسلطةالس!ئةعمودَأنبالضرورةاستلزمزعموهو،الخمسةالاسلام

يقرْرالذيالوحيداهـممَمهوةهـدكل"وأن،إغفالهمايمكنالدينية
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الزعمحدالىب!ضهمذهبلقدبل.اللهوبينببنهاللاقةطبيعةَ

القانوناغفالحقلامخوْلونا!همخرون7وشعر.اللههمأن!م

وانتهى.أيرفأالاخلاقيالقانونإغفالحق،ل،تبيخطاللى

افتضاحيةعاطفية-ياةفيوانغمسواالخمرإدمانإلىمنهمكأير

exhibitionistضلإلاتوكلفا،شهوازيةفاسقةمسالكوفيء-رَضية

الدفيية.طيات!ممشروعةلوازمانمطبقولهم-بر-رها-اولوا

الفلاسفة،وعقلانية،ناحيةمن،هذهالشاذةالأِيمانتفسيراتئنو

الاسلامووجد،بالتفسغمهددةنفسها""السنيْةوجدت،ناحيةمن

روحي.chaosعَماءفي،ككل،مسَه

منمف!رٌالاسلاميةالديارفيظهربالذاتاطرجةاللخظةهذهفي

ينقذالموقف.لكي،الغزالىهو،موهبةوأغناهمالمسلهينمفكريأءفلم

ببلادخراسانني9501عامالطوصيمحمدابنحامدابووقدُولِد

ةقد-دَثبَعْدُوهوعنه-وفيأباهأنمنالركموعلى.الفرس

،البارزةالهقليةبمواهبهالقوماءقرفماوسَرعان.ممتازةثقافةتلقئى

المناصبأجلمنكاناكادمميأمنصبأوالثلاْشالئالثةسن!فيفترلى

الاستاذيةمنصبأعني،الزقانذلكفيالمسلتونالعلماءاليهايطمحالتي

أسسهاالتيالجامعةوهي،بغدادفيالث!هرةأ"النظاكلليةالجامعةفي

أرسلانأبىالسلإوقيالسلطاناليهعهدالذيالعظيمالوزير،ادُلْكنظام

كانخط!رةبأزمةالغزاليءرسنواتبضعوبعد.الدولةشؤونبادارة

التغليمية،مهامْهفاعنزل،معأآنفيوجسمانينفسي:وجهانلها

جمادولكنه،التدريساستأنفإنهثم.البلادفييطؤفناسكأوأسى

لى،4طوفيوتوفي.موصولوتأئلمتوخِدعملحياةليحيافاعتزله

.1111عامَ

للدينمعلممنالغزالىتحؤلأنالأصإيةالازمةنتائجمنوكان

نعلمبقلمهحيانهسيرةومن.صوف!إلىالدنياعلىحربصوالفلسفة

224

http://www.al-maktabeh.com



عميقأدرسأالالهياتوعلماءوالفقهاءالفلاسفةTUاردرسأنبعدأنه

الكشفطريقمنإلاانُيكْسَبَممكنلاالمطلقالحقْانالىخَلُص

.اله؟رةلهذهتجويدشيرليستالازوقعلىكتاباتهوأهم.الصوفي

علقمماالتصوفتطهيرالىالغزالىهذهُوفِّقاقجويدعمليةوفي

،الباردةعقلانيئهابعضمنالاسلاميةالفلسفةوتحرير،ادرانمنبه

ماأكز،مكّنتهالتيمؤلفاتهوكانت.دينرئتهابعضمننةللمإن

طرفٌوةيه،"الضلالمنالمنقذ"هيالمحمةهذهتحقيقمن،مكنته

الأبعدكتابهوأ-مرأ،!الدينعلوم"إجاءو،الذاتيةسيرتهمن

حاول،الآضرالكتابهذاوفي.!الفلاسفةتهافت"،شهرة!

اصطناعهو،رغموالمنطقوالعلمالرياضياتثمراتتبنْيهبرغم-الةنرالمي

)والاشريق(ارسطوشهرةيقؤضأن-الارسطوطاليسيةالفلسفةاسلحة

يكونانان!ر،الفارابينقيضوعلى.الاسلاميةللفلسفةكمرشدين

واللا!ناهي،بالمطلقمحيطأن(الظسفة،)وبالتاليالعقلميسورفي

ن).والنسبيالمنناهيغلىنفسهيَقْضرَأنواحبهمنانعلىوأصر

هيالتيالباطنيةاظبرةطريقمنالا4باوشإلىسبيللاالمطلقالحق

الصحيح.الدينجوهر

مع،متوقغنحوعلى،متعارضةالاساسيةالتراليمفاهموكانت

علىإنثائ!ااجلمنجاهدينَالمسلموناسلاهعملالتيالمفاهيمتلك

اولئاثذهـبفبينا،و،ممذا.الجديدةالافلاطونيةالمذاهبمناساس

)سرمدقي(منناهكيرولكنهالسْعةفيمتناهالكونانالىالأسلاث

أد!أيستازماهيالمفشمرالزمانانيثبتأنهوحاول،الديمومةفي

ءتصلاْوالزمان،بالجتدمتصلا!المكاندامما،اللامتناهيالمكان

الغزالىأن!روإذ.(والكواكبالنرومأجراميعني)الأجسادبحركات

80!هطكالوءوسْ،وسيطعاملأيماومخلوقاتهاللهب!نثمةيكونان

فقدالأ،لىوالعلة،(العقل)Nousوالتوس،آالكليْالروح)
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،وه!ذا.ءوجودهوماكلعنروباشرةمسؤولاللهانالىذهب

فالا؟زثياتدونبالكايماتيعنىاللهانالآضرونالفلاسفةزعمبينا

أيامومنذ.أليدعهالذيالعالمتفاصيلبأدقحتىيعنىاللهبأنالغزالي

اللهايمماء)الالهيةالمصةاتتبولبأنالقولُبَدَهيأأسىالمعتزلة

الهية.لتعدديةقبولايفزض(التفايديةوالتسعنالتسعةالاسلامية

العقيدةوحدا،يةمعويتعارضتعالىووحدتهيتسقلاهذاأنريد

الني،الله!فاتقبولفييرددفلمالغزاليأما.الصارمةالاسلامية

.وحدتمع6،!ء،88!ءه!واجدةاعترها

عُنواالفلاسفةمنوأمثالهماسيناوابنالفارابيانمنالرغموعلى

الطلحةالحكومةمساثلةطن،يسيرةكيركأايةالخلافةثمكلات

erنفسهاذاتنيوالاخلاقيةالسياسىوالسلوك seثَشْنَلْهململم

الأسمى،المقامإلىالمساثلهذهرخفقدالغزالىأما.قليلاإلا

مظاهرمنمظهركلكبرتفصيلفياجيعا6الهدايةبداية!كتابهفيوهو

ررص!اثيءأ!اإن.ادصبعوالدبنئالاخلاقيالسلوكَاعتبرهما

لحلدقيقةارشاداتيقد-موهوانتباههيفوتلاالسلوكهذابمثل

،والاغتياب،الذاتوببررر،المزاحَحنىتشملكثرةمشكلات

اليها.وما،والنهمنواللس،والم!ادلة

هيمعرفةمنلهتمعماالنظربمرف-الغزاليخصاثصوأروع

وجد-ية،البالفةاستقامتُهُ-ب!الصوتأوأشدالفلسفةإلىأةرب

رسالته.اداءفيعدوهكانالذياتراصيدياشبهوالإلحاح،هدفِهِ

الدينيةالتقوىبنمت!لضأمزاجأفكراتهِوفيشخصهفيبح!دانه

تكادودقةبالتهصوة!يآهيامأوَبح!د،الفلسفيةوالموضوءليةالصادتة

ذلكعنالتعبرفياصطناعهاخاولالنيالطريقةفي،!علمية-كون

ونفَحَاتدرريةالاسلاممفايمعمقأنهفيالشكإلىسبيلولا.الهيام

علىخلعلقدبل،فحسبهذاليس.روحيةبن!حةأ"ا).!نية
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-قلفي،يدعووكان.ظهورهقبلفقَدَهتدانكوقارأالتصوف

بأخلاقت4الثقةالث!ديدلاالقويمالخلقذيالموئنتكوينالى،الدين

وتضارع.العذارالخالىالفاسقلااكزعةالفَردانيوالمؤمن،الخاصة

النمرا؟ية.فيالاكويني.وماالقديسمكانةَالاسلامفيمكانتُهُ

الخدمة"بأنيعتقدالذيالوحيدالغربيالعالمهومورف.ج.وليس

كانت(اللاهوت)الالهياتعلمإلىالغزاليأسداهاالتيال!فخصية

القدبس)يقصد"النصرانياللاهوتياليهأسداهاالتينلثمنأعظم

008(ءوما

وراءمافيلااالغزالميكتبؤرجمتعضراكانيالقرنومغذ

)ونجاصةاللا-فييةالىأيضا(ال!ليزياءفيبل،فحسبوالمنطقالطبيعة

علىعميقسلطانالزجماتلهذهكانالبدءومنذ؟(طليطةمدينةفي

وبارءيمونابنجُذبوبينا.واليهوديةالنصرازيةالهكولاسلتبة

Barهيبريوس Hebraeusتعاليمهفواالهودالمفَكرينمنوغرهما

فيالغزالىمذهبنَه!مِفي،النصارىالفلاسفةتقتلالاخلاقية

5o!عدَممن"الخَلْق ex nihilأcreat،الغىالذيالمذهبهذا

القدي!انالثابتمنيكونويكاد.ومخاوقاتهاللهبنوساطةكل

الالهية،الاشياءتليلعنالعقل!-زفيالغزاليكراتةتبنْىْوما

امكانيةوفي،اللهاسماءوفي،كمالُهُيفزضهشيئأبوصفهااللهوحدةوفي

1Jالطوباوبةؤباbeatific vision.

زولم!و%*اأنعاتايت!لنالاسلاءيةلطسفةالاضافياستهراضهاوفي

.الغرباتجاهفينمضيوأن،وشخصياتهالادنىالشرقن13بلدعن

الاسبازيةالمدنفيالأولالمقامنيالمتمركزة،الغربيةال!روبةبأنذلك

:مور.ف.جراجع08

,2،0Religions.ء,9191.457 VolلوءلمهMoore : Histo،.!ح.
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شانأأعظمأمستقدكانت،واشبيليةوطُلَيْطلةفُرْطُبة،الثلاث

.فارسمدنمنمدينةأيةأوبغدَادمنحتىالثقافيةالنظروجهةمن

ممكنالاسلاميةاسبانيةعنهاتكشفتالتىالفكريةاطيويةان2والوا

فلورنساحيويةوْئزْ،مجدهاأوجنيالف!ريةائينابحيويةتقارَنَان

أعضاءوحتى.(الرونيسانس)الاوروبرليةالنهضةعهدفيكريةالة

مراكش،فيكالموحدين،نسبيأالبُسَطاء،الجديدةالحاكمةالأصَر

الدينيالتسمامحفيكانولقد.والفنرفةللم!رُعاةَأمسواأنلثواما

النصارىالعلماءمنلكثرأجازما،المسلموناسباذليةحكامأظهرهالذي

تصبحانلهارقُدالتيالثقافةعلىجديدأشىنحلعواانواليهود

المسلمين.سادتِهاظلفياعتزازهاوموضعالأيبيريةالجزيرةشبهمَجْدَ

ةلاسفهلنعصواأنلعؤدواالاسبانالعلماءبعضانمنالرغموعلى

الحقيقةفيكلهمكاؤوافقد،"الاسبان)بالكبارالمسلمنالغرب

الشرقفيالاصلنينشاتقدكانتأسَرهمانبدليل،عربأواقعةال

ءراكش.فيمنهمقلةنشاتُأسرحينفياسبانيةإلىارتحلتثمألادنى

الغربفيألمةروف،رشدابنهوالاطلاقعلىاشهرهمكانوبينا

الواضطابعهمبركواشيرهكثيرٌثمةكانفقد،Averroeaباسم

(ريصص.النصرانيةالفلسفةعلى

.499عامالمولود،صَرئمابنأالاسبانأالفلاسفةأقدمومن

أؤلالففقد،المختارةحقولهمنواحدفيالرائدمنضربأكان

لغاتمنلغةأبةفيللناس"أخْرِجتالمقارَنالدينفيشاملةدراسة

العهد9بتفسرالمتصلةالهامةالقضايامنعددأأثارمنأولوكان،العالم

الاسلاميالعالمنيالعظمىشهرته.ولكن!الجديدالعهد"و!القديم

ثرحتالتىالمؤلفاتاقدممنوهوْاالحمامة)طوقكتابهمنمستمدة

تنعك!عليهااشتملالتىالفكراتوبعض.الافلاطونيالحبنظرية

الرومانتي!تالادبوفيوالفرنسيينالاسبانالتروبادورأشعراني

فمقوموالتصوفالفلسفةحق!فيأما.الوسطىالقروننيالاوروبي
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فيكتبه-ركتهالذيالأزرعلى،الأولىالذرجةفي،حزمابنأهمبة

الموحدين،دولةأصلىالذيإراكشياالمصلح،توءرتابنؤ"ءلير

فيلاأصالةالاكزالمف!ريناحد،!رَبيابن،ءواطنِهِتف!يروفي

كله.العالمفيبل،فحسبالاسلام

بابنالشهير،بيىبنءمدُب!رابو،حزمابنِخَدَفُوكان

أعظمشعبيةذا،Avempaceباسمالفربفيوالم!روف،باجة

وكان،عشراطاديالقرنمُخْتَتَم-والىولد.ُالمسيحيالعالمفي

والحقيقةالدينحقائقب!نماالفصلالىالمسلَمينالمة؟ريناسبقمن

آثارهرفعالدينفياخوانِهبعضأنمنالرغموعلى.العقلية

اعئر،الغربفياَشتهرفقدالعظيمالفارابيآثارمرزبةالىالفلسفية

باظيمياءوءثتلا+،ريافياتوعالم،فلكعالمبوصفه،اشتهرما

.Alchemyالقديمةالكيمياءأو

طُفَليْلابنالنفسإلىوأقر!م!الاسبانالفلاسفة9أبرزومن

فيالموحدينبلاطفيحياتهمعظمقضىالذي(1185عامبوفي)

معأ.ن2فيمَلِكيوكطبيبكوز/رنجمهلمعحيث،!راكش

،النادرةالغرربة،روايته9على،الأولىالدرجةفي،ش!رتُهُوتقويم

التراثفيالجدةكلجديدأشيثأمثتتالتي،يَقْظانبنحي"

المغا"رةحكَاياتمنحكايةستارفتحت.صاحبهاعهدفيالفلسفي

عميق،روحيباستبصار،أيقظانبنحي"في،طفيلابنيصف

الى،ت!ادأو،حيوانيةشبهمرحلةمنعضويأنشوءأالانساننشوء

أمرلجن،بهوالانحادالكامل،دتهالكاملالفهمفيهايغدوتطوريةمرحلة

هوعانانةيزعمأنهذاكتابهاستطاعةمئى،وباكاسبة.ممكنن

ةالبفيمصرَشف!!كنوإن،الغربيةنظيرتُهُاحتذتهالذ!جالنمو

iكرروبنسونقصةأعني،روحانيةأقل i i.
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نحنمف!روهو،رثدفابنأالغربر!ش"ال!ربرجالأشهـرأما

في1126عامولِد.ُ!:اآل!ا؟رةال!شة-فلنممابأكثرلهصديئون

مواهبعنمب!رةسنفيفتكشتف،كبرأقاضيأأبوهوكان،رطبةة

اكتبعندماعهرهمنالثانيالعقدفييزاذلاوكان.استفا+ئةةممرية

!راكشعاهلدعاهوعندما،وفقيه،وعالم،كفيلسوف،ش!رة

وما.البلادتلكفيبوياشواالقضائيالنظاميناصلاحالىالموخدقي

الرثيسيةالنقاط-وضحأنالعاهلذلكساله-ى،يسرةةشة)لَاهي

اطشذلاثحتىشُرِحتقدزكنلمنقاطوهـ!ط،أرسطوفلسفةفي

شروحهرؤف!فشرع،إلكيةاالدءوةرشدابنولتى.صه!يمحأشرحأ

دانتىكلماتاكسبتهالتيالشهـيرةالشروحتلك،ارسطولفلسفةالثلاثة

(طء،ا!،،!ه،!ء!5ء5ءع)"الالهبةالكوميديا"فيالشهرة

فلسفةاوروبةدرستزاليةقرونعدةوطوال."الأكبرالثارحآأو

السيادةمقام،الرشدية"واحتلت،رشدابنعينيخلالمنأرسطو

.ال!برىالغربيةالجامعاتفي

مقصورأعليهويصاطانهالاوروبيالة؟رفيرشدابنا؟رريمنولم

الخاصةالفلسفيةراتُه3ُةطبعتفقد.الارسطوطاليسيةثروحهعلى

عمقأأشدالطابعهذاوكار،،بطابعهاالنصرانيةالسكولاستيةَال!لسفة

قاومواذْ.الفَرئيرالف!فيالارسطوطاليسيةشروحهأ؟رمن-3!

بالصضةابصسامأالاكالئرالغزالينظرياتبالغةحماسةفيرشدابن

بأن،الفلايىفةعلىالاضيرهذاحملةعلىردفقد،الثيولو-ية

استعارالذي،-وكلاالقديسومثلَ.دأالقافتتهافت"كنابهوضع

والعقل.الايمانتناغمن!رةعنرشدابندافع،فكراتهمنكثرأ

المزجمحاولةَ-المسلمينزملائهب!ضنقيضعلى-رفضولكنه

منفصلتين،تظلاأنبالفلسفيةوالحقبقةالدينيةالحقيقةإن.بينهماما

ولقد.فحسبفهمهاغلىالقادربنعلىوقفٌالفلسفيةالحقيقةأنباعنبار
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طلاعالات!ر،يرعلى!المزدوجةالحقيقة"بالقائلمذهبُهُساعد

لابحثالابوابفتحعلىئمومن،الالهياتعلمسيطرةمنال!كري

عظيمة،كفاءةذاطبيبأبوصفهرشد،ابنيعنىأنطبيعيأوكان.العلمي

و!فاثه.البحثمنالضربهذابنقاء

والفلسفة،الديرقرجمتماالفصلرشدابنمحاولةمنالرغموعلى

لهذهأمينأظللقد.ارثيسيةاالاسلاءيةإلركاثدعمودعلىنحرجلم!نه

الأزليالمرقىكيقف،ازلية"صمرورة!!ال!ونَفتصوْرالعقاثد

يكن،لمالمبدعَالمحركِذلك-وهرَولكن.الازاء:حركتهوراء

الا"م!.رالف!ولكن،القرآنتيهانصك!الالهيةالارادة،عنده

اعتمدمماأكَرالعقلعلىالقياسيةاستدلالاتهفيرشدابناعتمدواذ

الةائلةالجارفةالغزاليبنظريةياخذلمفأنهالثيولوجيةالحقاثققبولعلى

ذاكمنبدلا!اؤترضلقد.جميعأواررزثياتبالكاياتيُعْنَىاللهبأن

والجزئياتالكاياتعلىيسموالالهيالجوهردامما-نستطيعلااننا

بالكاياتأم،بابفىثياتامبالكلياتاللهيُهىهلنقررأن-معأ

واحد.ن2نيواصكئيات

للمف!رينرإقتءااكالئرراقتالتيرشدابنفكراتومن

والمتج!دة،البشرىالعقلبعملياتالمتصلةالفكراتتلكالنصارى

الذيالرأيوكان.والمنفعلالفقالبالعقليْنالقاثلةنظريتهني

يرتابونالمسلم!نزملاءهجعلوالذيا)كاثولي!ليةالكنيةعداوةأكبَهُ

تفقد،الةرديةالنفسأنزعمبأنهذلك.البشريةالنضسفيرأيههوفيه

قدكانتالتيالكليةالنفسالىو!رجع،فردتتها،الموتبعد

في،يصواءحدعلى،والمسلمونالمسيبونوجدوقد.منهاانبثقت

ديننيأساسيةعقيدةوهي،البشريةالنفسلخلودانكارأالنظريةهذه

فيرُيطتالتي،رةالف!هذهف!نذلكومع.اولئكودينهؤلاء

ماأكزمقبولةأمست،"الكليالنفسيالمذهبإبن!ريات،مدما
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أيضأرشدابنوانهِم.الوسطىالقرونفيالعلماءلدىالقبوليركون

شيءكلوراءالكامنالكاملالمنطقفيآراثهمنبسببالزندقةبتهمة

فلممنطقيمخوعلىكلترابطأا)كونفيماكلكانوإذ.الكونفي

،الاسلامفي،يُ!برفالقرآنذلكومع.للمعبزاتمحل-ثمةيربق

فيرةيسيةنقطةالمح!فىةكانتالنصراْيةوفي،عظمىإلةيةمع!برزة

نأالاتفاقوءردالمصادفةقييلمنيكنلمهناومن.كلهاالعقيدة

آثاروان،البهودالفلاسفةهمكانواحماسةرشدابنأْباعأ!ضد

أالرشدي"جالنموضوءعلىالاتُفْهـعَ!انيمكنلاميمونابن

.شازأف!ران!ابأعظملهتدبنالذي

منمديدةةنرةطوالأدركواتدالكلربيونالعلماءكانو)ذا

فيعنهمتحدئناالذينالفلاسفةمكانةَ-منهمكرهِعلولو-الزمان

حق*عربيابندقْدُرلماوروبةفأنتزلتهموعلوالسابقةالصفحات

مذهبأصىالةإلىذلكد!رولعل.الأ-يرةاتواتانطإلاقدره

والى،واس!وبهطريقتهعلىالغالبالتعقيدوإلى،المذهلةعربيا،ن

طابعكلهذلكإلىاضف.الغربيةاللغاتفيالمماثلةالمادةندرة

عمودالغزالىصوةيةدطزَموبينا.منمبرحدإلىالصونيفلسفنه

ب!ير،أرحبدنياواتفييطؤِفءربيابننجد،دقيقأالتزامأالاسلام

الصوةية.ربةالتىصميمالىالغوصفيويمعن

AIبا،الاسلاميالتصوفكان "Lpالأعمفيفارسية-ركة،ر

نظريةوضعمنأولالبَسْطاميالفارصيثزيدابوكانفقد.الأغلب

الذاتمع!11,4A"ف!رةعلىالبغداديالجُنيْدوأكد.،الفناء"

،الشهيرةالكلمة(229عام).وفيالجَلافيتلميذهوأطلق،الال!ية

،(اللهأذاأو،المبدعةالحقبقة)أنا،الحق"أؤا،التجديفيةولكنِ

الالهيةقالذاتيلمحالذى،النشوان"للصوفيالعلياالصورةومثل
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ابنومن.هرنفسهذاتفيحتى،الرجودمظاهرمنمظهركل

سعبد،أبي،بكثيرشأنأالأعظمومواطحهما،والهُجْويري،خفهف

الثاعرينالى،عشروالحاديالعاشرالقرنينصوفييمنوءيرهم

المتصؤفةعثرة(كائتازياؤثيرأوحافظ،الرومي(الدينجلالا

.الفرسمن،)المثرقين

الاسلاميةاسبانيةفيمتميزةصوحة،مدارس"نشاتفقدذلكومع

حتى-ئزالولاكانتالتيءراكشفيوصفاصة،اةريقيةشمالم!وفي

وكان.والحقيقيةاثفةالز،الصوةيةللاضوياتشعبيأمركزأتقريربأاليوم

الاسباني،"الصوفيهو1r1()883-القرطبيمسرةبناللهعبد

وراءماالىنفوذهامتدومجدْدأ،أصيلأمفكرأبُعَدانيستحقالذي

حكيمُ،عَرَبيابنحجَبَفقدهذامنالرغموءلى.بلادهتخوم

وشهرتهسرةابنأهميةَ،اسبانيةشرقيتوبفطالعظيممُرْسية

اسبانية،مننقلتهالتي-حياتهعربيابنكرسوإنما.الذا-يتين

عامتوفيحيثوسوريةالصغرىو3سيةمكةالى،مراكشعبر

لالراص!ة،الأولالمقامفي،حياتهكرشءربيابن)ناقول،0124

فيكتابثلاثمنةمننحوأألفأنهرُويولقد.والتدريسوالتأمل

نا!حيح.والشعر،والسرة،والفلسفة،والالهيات،التصوف

رثيسيةآثارالاَخربعضهاولكن،موجزةكانتالكئبهذهبعض

.عديدةمجلداتمنننألف

أع!قنحوعلى،سَبتر!وةيأجوهرهفيكانعربيابنانومع

تجسيدالىوُئقفقدوالانساناللهأصار،آخرصوفيايمافعلمما

الفلاسفةأكثرنظامعنومنطقأتماسكأيقللافلسفيْنظامفيرؤاه

الىجمازي،الأحإنمنكثرفي،اسلوبهانمنالرغموعلى.دقة

ومحتوميةوحدةلمذهبهفْأن،التعقيدمنكبيرقدْروعلىبعيدحد

inevitabilityالاسلاميينزملاثهمذاهبمنمذهبأمماوحدةتتزان
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إلىحقيقيأبوةيقأالزملاءاولئكمنأحديوَتقلمورلينا.ومحتوكليئه

لارادةرجناوالشر،ظمرو!نابلظاهريهـرْضللتناقضاتفسرتقدم

،ال!وننطاققوالتغدديةاللهوحدةور!ن،والقدروالقضاءالحرة

7non-dualitائيةاللافمنمذهبأعربيابنوضعذلكإلىوما

يدءم!أن4ا!تطاشوفي.كلهاالثناثياتهذهفيهتنحلكاملا

القيامالىالذيُوتقأالغربي!الساميالعالمفيالوحيدالمفكرأنه

018بذلك

شي?!رثمةليمى"هيالرئيسيةءربيابنفكرةكانتوإذْ

panthe88الو-ودبوحدةبالقولاتهِممامحهيرأفأنه،الله m.21والو

القائلة،postulatءالمسقَمةالقضيةعلىلاالبرهانيقيممذهبهان

يقيمولكنه،اللههوشيءكلان،الوجودوحدةمنأساسعلى

بت!لآ!اللهبأنوالقائلةالحدودأبعدإلىالمختلفةادئمةالقضيةعلىالرهان

ذاتفيأنهمنا)ركمعلى،عربيابنف!ل-هناوس.موجودكلفي

الصفاتبعضعنيتكمثصفأنه،صفاتءيرومنهـحْض"نفسه

ءوصىول!مجلىهوونفال!وهكذا.الو-ودمظا!رمنمظهرفييتجلىحالما

كما،يَشَأهأويستبهأوالكونعلقلماللهأنبيد.الالهيلوجود

يعدولاال!ونإن،الآخرينالمسلمنالفلاسفةمنا)كاثرةالكئرة!ؤمن

ذاتفيذلكمو-ودقبللشيءتجدْيأ-ءربيابنعند-ركونان

ول!ناللهمشيثةمنبسببالوجود-زفييُصبحلاوالشيء.الله

وهكذا.نفسهالث!يءضمنالعاملةللنواميسالخاصةالطببعةمن،شب

.للو%ودالملازمةالنواميسجميععلىعَلَم"2الوافيهوعربيابنف!ل-

:لاندورومراجع81

Ibn Arabi . ) nTheو"لمهRom Landau : The Philosop

8.Noه((Muslim World ( Hartford, Conn. ) . Vol. X L V

05791"2d4!م
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للروهـرمجلىأومظ!رأالموجوداتمنموجودكلكانواذْ

نإ.واللهالانسانبرشفصلأئءربيابنعندفليس،الايي

والى.جهلناالى"راجع،غيرليىظاهرفيبالانفصالشعورنا

نفسهالمثرفان،يتقصْدهولاالشريريدلااللهأنمنالرغمفعلى،هذا

النواميسلبعضمجلىهوشرأ(الانسانيعتبرهما،الاصحعى)أو

يعنى،كاملآالكونيكونولكي.اللهذاتفيكيضونتهاتقومالتي

وإلا،ء"وبأأونقاثصندعوهماعلىيشتملانعليهيتهممت،-امأ

فالارادةاللهمظاهرمنمظهرأثيءكلكانواذ.كاملغيركان

المظاهـر.تالثمنواحدأتكونأنالاخرىهيتعدولاالانسانبة

الله.عنيصدرإنماالانسانيفعلهعملأكلاإن،أخرىوبكلمة

،ونزواتأهواءذوطاةيةاللهبأنالزعميشلزتملاهذاأنبيد

الانسانكانوإذا.متعمدأعامدأالانسانعلىتراراتهيفرضوأنه

بستطهتَلاأنهإلىذلكفمردبعينِهِموقفاتخاذِاجتنابَثستطيعلا

لاالتعليلهذاومثل.نفسهذاتفيالكامنةالنواميسعلىالتمرد

تلكابدأيعيلاالانسانبأنذلك.حالبأيةوالقدرالقضاءبةشض

نأعإيهيت!شوه!ذا،كاملاَوعيأ،13بأءريعملالتيالةواميس

مقدورةَليستمصائرهإن.حرةبأرادةفعلا!يتمقعوكأنهيسلك

ذاتي.نحوعلىيقررهاالذيهوإنه؟وقدربقضاءءليه

،أواضحة5ثنائيةعلىتنطويموضوعاتمعالجتهنيوحتى

نحوعلى-عربيابنيُوؤتق،والمنفعلوالفاعلوالمعاولكالعلة

انه.المطلقةبالوحدةالقائلمذهبهنطاقضمنالبقاءإلى-عبقري

كما4أيفأمعلولا!!كونانمنلهامناصلاالعلةانيفيُظهر

بنالتمييزفانوهكذا.علةيكونأنمنللمعلولناصلاأنه

أذهاننا.فيإلا،الحقيقةفي،لهو-ودلاوالمنفعلالفاعل

ابنمصنفاتمنكبيرأحتزألتضلالمحمةالموفيةالمسائلان

yyld
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الصوةيينأالبقاء"وأالةناء"لحالاتوتعليلاته.الضخمةعربي

فيوهو.الآخرينالمتصوفةتعلديلاتمنبكثروأعمقُبر!مرأدق!

الىقي!يالصوفيةالحالاتعنالحدودابعدالىاتُحكَمةنظرياته

تختلف،(ال!ونفيالعقلانيالمبدأ)أالوشوسافينظريةوضع

د)و--بأنهذلاث.وأفلوطينياونةنظريتيعنكبرأاختلافأ

ولكن،المكيمحمدلا،محمداكبيوبين!الوشوس"بينما

الأد،ية.للمعرفةالفعْالالمبدأبو!فهأالروح-عمدِ"

لمعتقداتأمتأيظلأنأبدأمحاولعربيابنانمنالرغموعلى

باطنيأتفسيرأباعطاثهاإلاذلكاذيوفقلمفانه،.ا)رئيسيةالاسلام

ي!ونانذلكعجيبأبعدفليس.النفسبشقإلا،المستقيم"المسلميقبلهلا

البالهصة.الريبةملؤهابعيناليهنظرواقدالمسلمينمنالمحافظون

انظاربلَفْتكفيلينكاناوعمقَهُعقلهأصالةَفأن!ذلكومع

علىالاوصارأردنا)ذا-نجدوَهكذا.َالبدءمنذ،اليهالمفكرين

عطئها،أنللمرءبمكنلالنظرياتهانعكاسات-واحدمثل

تدانتى.أالادصهيةالكوميدياأضفحاتمنمجعىلاعددفا

الى،الا-والمنكامرفي،الاسلاءيةالظسفةُسبقتِلقد

وطوْرها،،امحشفها1التيوالنظرياتالفكراتمنعددإلىالإلماع

السكولاستيةانوالواغ.الغربأهلمنمفكرون،السننمئاتبعد

ورو-ر،الكبيرا)لبرتمثّلهاك!.،الوسطىالقرونفيال!ربية

الاكويني،بوماوالقديس،لالورامون،سكوتوميكال،بايكون

عايتاتعينولقد.الاسلامفلاسفةمنالأساسيةمفاهيمهابعضاستمدت

الفلابفة.هؤلاءأبرزالمطبالاثارةالصفحاتهذهفينجنزىْانطبعأ

الاوروبيالف!رطبعواالثانيةالطبقةفلاسفةمننفرأفانذلكومع

أيض(.بطابعهم
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الامبراطوريةالمغولجحافلوكزتعشرالثالثالقرنُكانإذاحتى

لمأنهذلكمعنىوليس.خهايتهالعربيةالثقافةازدهاربلغ،الهرإية

نَقَصاوسلطانهاأصالتهاانمشاهولكن،بالكليةو-ودلهايَبْق

تلقْتوبه،العثمانيالانتصاركانثم.كبيرأفقصازأاطينذلكمنذ

كرهأنوالحق."قاضيةناثية!ضربةوكأنهبداماالمبدعةالمربروح

،العربرعاياهممعتساء!موعدم،الجديدةبالفكراتللأخذالعمانبلمن

الأغلب،الأعمفيعايههيمنتالتىوالظلاكلية،كلِهنظامهموصرامة

الأسبابوبينبينهموحالالعالمساثرعناَل!ربحجباولئككل

طوال،أكرهوالقدُ.الخاصةالثقافيةحياتهممتابعةمنقيئمنهمالتي

حَجْرْعليهاضُربِمستع!رَةأمةحياةمجيواانعلى،عاماربعشة

وروحي.سياصي

العثرين،القرنفيإلاعالميوزنذاآخرمف!رأالاسلامبُنجبولم

الرو-يين.الحديثةباكستانخالقيأحد،إتبالمحمدشخصفيوذلك

،اإلفار!،الهنديالةرينابيعمنالار-واءحتىنهلالذي،و)قبال

نبحبا(لأولالمقامالألمانيفياالانكاليزيوالفَرْبي)ووا)هـرَبي،

البارزين.شعراثهمنوواحدأالأكبرالحديثالاسلامفبلسوفيُعْتبر

الدينىرالف!تجديد"،الرثيسيالفلسفيمصنْفهفي،يح!ولوهو

Religiousأالاسلامفي Thought in IslamلمهThe Reconstruction

علىلاالاصلاميينالطبيعةوراءوما!ياتالاللعلمي!فسيرأيقدمأن

بعضمفاهيممنأساسعلىبل،فحسبالاسلاميةالمفايممنأساس

وبلانك،برغسونوهزى،نيتشيهمثل،أيرضأالغربيينالم!كرين

Planck،أقْرَرْناهأو!ىواء.أيضأآينشتاينوالبرت،وهوايتهيد

اليهاخَايالنىالنتائجعلىاوالرئيسيةفكرنهعلىنُقِرةُلمأو

الاسلامفيمحاولةاوليمثلكتمابهبأننسفمأنعلينافيتعئن

الموضوءيةبروحالعقيدةتلكميتافيزيقيةفيالتفكيراعمادةإلىالحدبث
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bjectivityايمافييضغِلماقبالفان،ذلثومع.الطميةه

الاسا!ىية.القرآنبمبادى+وتشنثهللاسلامبولانهالأياممنيوم

كاماتفيومكاةتهاالاسلاءيةالظسفةقيمةأنْلخمىاردناولو

اليونانحكمةنقلالىبالاضافة،أنهانقولأناستطعناقليلة

يوةقونكيفالمسيصيينرينالمف!عتمتق!د،وئطوديىهاوقسيرها

الفلسنةأنكلههذامنأهمولكن.والدبنالفلسفةبينما

العصورظلماتفيالمشحةالف!ريةالمنارةَوحدهاهيكانتالاسلامية

مقام-ازيةالمبالصورةنهترلكي-قامتوبذلك،المبكرةالوسطى

وأالنهضةعهدبعدماوفلسفةالاشريقفلسفةب!نماوَ!لَجسر

،ودبكارت،وباسكال،سببوزاامماءاليهارمزالني،الرونيسانس

ولايبنيتز.

ضمارةتاءَقِرا

O'،اياريخؤبيومكانتهالرالفكر:لا!دو،اوليري-ا leary , de Lacy:

Arabicرء Thought and its Place in Histo(229،ندن)I.

deBoer..و،الا!مفيالفلنةتاريخ:.جت.،بوويرثي-2 , T:

Philosophy in Islamو3لمهThe Histo3391(.،)لندن
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شِزلمحاالفصلُا

ا!كم

الفلكوعلمالرياضيات10

الحديث.العالمالىالعربيةالحضارةأسدتهاخدمةأجلهوالعلم"

روحولكن،النظرياتووضعوا،وعمتوا،نطئواقدفالاغريق

والملاحظة،الدقبقةالعلموطرائق،اليقبيةالمعرفةو-ركيم،البحث

العربكانوانما.الاءريقيالمزاجعنشريبةكانتالمتطاولةالداثبة

فأن،وبكلمة.كلهبهذاأوروبةتكلريففيإلفضلأصحابهم

Briffaulوريفو،يقولهماهذا".للعرببوجوده"مدينالاؤروبيالعلم

!جررجأط.MakingلمهHumaniلو!أالانسانيةركوين)كتابهفي

1(العلملتاريخمقدمة"،العظيمكتابهفييقولةسارطون

Science4و3لمه troduction to the Histo:"مستعدأالغربأسىعندما

رآضأرادوعندما،أعمقمهرفةإلىبالحاجةللشعوركافيأاستعدادأ
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كالا،النفتماأولالتفت،القدمبالفكرصلاتهبحددانالأمر

01ال!رببةالمضادرإلىولكن،الآفيربفبةالمصادر

مدىيصبحجاهليتهمنيبداثيينال!ربكانكمتذكروحن

الرسولوفاةعلىانقضتسنةمئتيخلالأحرزوهالذيآلصقافيالتقدم

ذلك.حقأالذهولالىيدعوأءرأ،التقدمذلكوعمقُ،شكرليس

وخمسمئةالفمننحوالىاحتاجتالنصرانيةانأيضأنتذكرأنعلينآبأن

هي،فما.""مسيحية-ضارةيدعىأنيمكنماتنشئلكيسنة

استطاعتنافيإن3العلميةال!ربمن!برزاتإلىالرئيسية2الدوا،اذن

فهماكتسابفيمتقدةرشبة:يليمانيالدوافعهذهنلخصأن

العالمدونبوصفهلا،الماديللعالمقبول؟اللهخلقهكا،للعالماعمئ

،وا)ريىوخالصحةفيلهصتوأبوصفهولكن،ومقاء(شأنأالروحي

اللاعاطفي،الةربيالعقلطبيعةواخلاصصدقنيتعكسقويةواقعية

الوجودفيماكلكان.الصمبعي!رفلاالذيالنهمفضولهموأضرأ

وحنان(الروحيةنشوته)أوالصوفيوَجْدمنابتداة،اللهعن!ادرأ

)رمتهابلادعلىيقضيالذىوالطاعونالسهمانطلاقالى،وحتهاالأم

ومن،اللهقدرةءنليكشفُهذهمنكلا!ان.البعوضةوقرصة

الدينمنكليُوْللمالاصلامففي.والدرسبالتأملجديررفهوهنا

الأولأنوالواغ،لا.معاعسةظريقأويتخذللآضرظهرهوالعلم

للثاني.الرئ!يسيةالبواعثمنباعثأكان

كتها،الن!ربببةالعلومأم،ُنعلمكما،هيالرياضياتانلمه

العلمفيحاسمأدورأ،ريبشيرمن،الرياضياتَلعبتولقد

كانكالرياضياتأقيهـيدي"علمفيفتْى،ذلكومع.العربي

ومداها.العربمنبزاتطبيعةقررالذيهو،نعلمسوفكما،الدين

طبعأ،بهمخاصةرياضياتأي،الأصلفي،العربلدىيكنولم

علىالاولالمقافييعتمدواان.تعيقالفلسفةفيوكشأنهم
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وجدواانلبثواماولكنهم.الافيريقعنالموروثةالمكنشفاتر!يد

دونالهربألدىو،-ءتلالالقيةالافيالرياضياتان

نأمنالأءرآخرءكنهاالذىالتصولذلكالرياضياتعرفتشمرهم

الرياضياتفاولا.الحديثالفَرْبيالعلمعليهقامالذيالاساسْضبح

وديكارتوكبارسبرت5ْ--كانْالعربطورهاكما

؟وجزانامكانناوفي.كثيرأتأضرأظهورهايتأضرأنولايبنيتز

الاءريقي،الحسابنقل:ىءبماياضياتالماالعرباسهام

ا!طناعطربقمناليوميللاستعمالطيعةداةوجعله،-و-ة

مهمة،اببراواضتر،ياَهوالن!اال!ربيةالارقا

اْكتْبتوالعا*يثرألمالمثلمكخلاممسالقرن!بففياممهالحدلثةالعصوافي

ضخممشؤشخ!ليطمجردعامألفبعدظلعلموهي-ا)رياضيات

ومادةشكلااكتسبت-رابطبينهاماربطيكادلاحقائقمن

5progressio-والفيشىوزيدتالمادةتالثمعأ،ولقدُوشعتآنفي

هذهينالمفالتقدمأعوامأثناءوفي.معأآنفيوهندسيحسابي

والظاهرة.formulationوالتصهيغintegrationا!لتكاعملعماحققت

مُكتث!فاتهمبينماالوثيقةالصلةهيالرياضيالهربإسهامفيحقأالمذهلَة

منأمسىالدينفلأشراض.وأواءرهالدينمبادئوبينالعلمهذافي

نحوعلى-دصطفالكعبةالمسلمبمنجدأالهامةالامور

وأنً،المسلمونفيهايجاالتيالعالمأجزاءمختلفإلىبالنسبة-يقينيْ

ال!القمروطاوعالشمساشراقكلواقيتالضبطوجهعلىمحدد

جمسحأنوأخيرأ،رمضانصىوم-ئظيممنالاسلاميةالجماعةتمكئن

علالمورونةالارضتجزيْاقزنأنبعدالضياعالتنااضيالا

المختلفةالمحامهذهولافياز.القرآنيا)!يبتصديقمشركمخو

جابلها-إلىبدلاكانا!مممتهصلاضعةانشاالىال!رباضطركلها
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أنهوواضح.الدقةبالغةتكونأن-العمليةوالصفةالبساطةشرطَيْ

ارؤمانيةاالارقامنظامعلىاعتمدوالوهذاهدفهميبانواانلهمكانما

البدائيننالاشريقينوالجبرالهندسةوعلى،آنذاكآالقاالمُزبِكالثقيل

ارخصةالغتقمفيوجدواالرياضياتحقلنيالمةير3تقدوفي.نسبيأ

ية،شهـرِنة،لغةوهي-بيةالهربأنذلك،رائعأمُ!عفأنفسها

المصطلحصحةعلىالمساعدةتكونماأروعتسَاعد-قبفة

الارقامأصلعلىإجماعيأاتفاقأبعدُيتفقوافاالمحدثونوالعلماء

،هندياخزاع،ا)راجحفي،هيالارقامهذهأنصحيح.العربية

بعضمناسقوْهاقدالهربيكونانيمغماثمةليسولكنه

!الاسلامبراث":ةودوكاراراجع)الجديدةالافلاطونيةالمصادر

فقدالارتام!ذهالص!يحالأصلكانماوأيأ.384-385(ص

لىحدهـرنعميي)لنظامسLAIجعاوهاالذينهمالهربكان

ال!ربيةالخدمةولقدكَأنت.كلهالعالمبقبولمحظىأنممكنجدأبعيد

الصفر!"استخدامهيالحقلهذافيالصربأسداهاالتيالرئيسية

كا!الفارغ"يعنىالذىالاصمب!ذاال!ربدعاهوتد.عمليأاستخدامأ

لاالذيالثءتعنيالتي،اللا"بيةكاملم،!لفظةاقتُبِستومنه

مثتننسلخواقدالهربوكان.واحدوقتفيوالصفرلهقيمة

اقننعتعندماالصهريستخدكلونوهمالاقلعلىعامأوخمس!ن

)الصفر(!الفارغ"بأن،عشرالثانيالقرنفي،النصرانيةاوروبة

العلممدءو!وهمهاالنىالدرجةإلىأحمقاضمراعأيكنلم

.الغرورون

الىأسب(البداثيةالاشريقيةمرحلهامنالرياضياتتطوارإن

بهاتستطيعال!الطرائقعلىفائنأمثلالنامليقدالعلهيةالعربيةمرحلتها

حتىوتشكلتكيتفانالشعوبمنلشعبالراسخةالدرريةالمعمقدات
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كحقلخالصعلميْحفلعليهاينطويالنيالدنبوبةَالجهودَ

والرياضياتالاشريقيةإرياضياتابنال!رقبأنذلك.الرياضيات

نيعميقتغارعلىايضأيدلولكنه،فحسبعلميأةرقأليسال!ربية

والايديرو)و-كط!اروحياالاستشراثضروب

ونجاصة،الجمالهو،نعلمكما،الأعلىالاءريقمثلوكان

الضربهذاعلىالأعلىالمثلذلكيقتصرلم)و)نالمنظورالجمال

.والعمارةالنحتآثارمنأْرأأورجلجسمَأكانسواء(الجمالمن

الصحيحة،النسَبمنأساسعلىمتيأيكونأنبحبالجمالهذاومثل

كلنهايتألفالتىَالاجزاءمختلفب!نالصحيحالتوازنعلىيعني

لتؤلفمتناغمنحوعلىتتحدأناتُفْرَدةللاجزاءممكنولا.ماشيء

هوهذاالكاملةالنسبومبدأ.التوازنذلكتحققإذاالآجميلةصورة

والنتالعمارةفنيشكلةرضكماالاشريقيةالدراماشكلةرضالذي

رياضبةصلاتعلىتعتمدالنِسَبأنبيد.بسواءسواءالاءريقين

بهذهالاضطرابيلمإنفما.الراحدالكلأ-زاءبينثآبتةمحد!دة

وعندئذ،الخالقيديبنمنالمطلقالتناغميُفْلتحتىالصلات

الصحيحةالصلةفيتةيرأأحدث0ْ"جميل"شيرالفيصنيعهيكون

.الفرديكمالهتنلِفو-قؤَسهوءرضهاشريقيعمودطولبينما

ازءيلُأبدعهلأبولوأولفتوسنمثالفي،طبعأ،تصغنفسهاوالقاعدة

ءلىمبنيالجمالفيالأءلىالأءريقيالمثلانيتضحهناومن.نخاب

ثابتةاحجامأتمثلالتيالارقاموعلى،ح!ائيةهيالتيالرقميةالصلات

زلتغير.لا

الجمال،ريبءيرمن،يكنفلمالاسلاميالأمحلىالمثلأما

علىمظاهرهجميعفياللهَيعني،كمالهفياللهَولكنِ،المنظور

وهكذا.كالابعةوالطوالارض،والسمواتوافجوم،اختلافها

حن،نستطيعلاولكننا.اللامتناهيهوالاسلاميالأعلىفالمثل
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هوحدهالمكانعلىنقتمران،المسلمونقمؤرَهكمااللامتناهيندرس

علىال!ونإلىالاءريقينظرولم.أيض(افىمانانتربىأنءليناإن

.السكونصفةعليهماتنبعندهموالزمانوالمكان،اللامفاهيضوء

وحدةعلىالمنطويالجمالهوبالذاتريقالاشهدفكان!اومن

الديناميةتمقتنفسهاطبيعتهاكانتوحدةوهي،staticسكونية

dynamism.للتحديد!وقابلوضوحفيمخطّطالاءريقيفالهيكل

الأفقيالمحورعلىبتوكيده،إنه.النيرالبونانبلادضوءعلىبجلاء

يند2التيالديناميةمنءثيعنيتكشتفلا،الأرضإلىالمثدود

نفسه،مفيعأ،ءال!طنحوالطَرَفالمستدقالغوطيةالكاتدرا"يةبرجب"

الهيكل.سُحبهاونيالشمالإلىأدنىأ-واءضبابفي،العمايةبتلك

سكونيأحيرهكانوإذ.المادياَلكونإلىالنسببأوثقيمحتالاغريقي

عملية.أهميةدليهلهليس-الزمانعنصروبالتالي-اطركةعنصرفأن

وهميأ،شيثأ،وافلاطونزينونعند،كانالزمانانوالواغ

الاشريقيالعال!مُكانلقد.دائرةفيمحصورأ،هيرقايطىعند،وكان

مبهم.غر،جميعأوالعقلالحواستفهمه،جوهرهفيسكونيأكله

الكلمة.معانيبأدقbeing،كتونة!إنه

،متهيرأوبالنالي،حيامظهرأالمسلمنعندفكانالكونأما

أصىيرورة"ولكنْ،1beingكبونة!يكنلمإنه.اللهلأبداعية

becomingأ!مرورة،نتصؤراننستطيعفهل،ذلكومع.أزلية

إلىبالن!بةله-كونانبدلاةالزمان،لا؟وحدهالمكانبلُغةما

البرونيكانوإنما.المكانأهميةعنتقللاأهميةالصَيرورةهذه

العظيمالمسلموالجغرافيوالإزيائيوالفلكيالرياضي()739-4801

رياضيةبلُغَةحي"صروركطأبكونالاعنقادعنعترالذيهو

ألمثلثات(عَلمهيذلكإلىوسيلتة)وكانتالأعدادَإعطائهطريقمن

وهذه6كمئاتكمبردالاساشةمنفعتها(الىبالاضافةوظيفيّةعناصرَ
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،وتستلزم(دينامية)أوحركةريبغرمنتستلزمالوظبفيةالعناصر

.ا،زم،الو!فبهذا

ونيالس!الاشريقيا!هوممنالأولىالرياضيةالخطوةان2والوا

البيروني،قبل،بقامإنمالهالديناميالاسلاميالمفهومالىللكون

الحديث.اببرعلمواضع(085-078)"الخوارزمي"الرياضيالعالمُ

كاناليهاوماالاراضيوتقسيمالارثقضادافأن،قبلمنقلناوكما

آباتفيكبربتفصيلدُرستانبعد،دريويمعنىمنأكرلها

الوصاياهذهبموجبالَعملمنالمسلمنولتمكن.اكزلةالقرآن

برالذي،-برهِوضعإلىاطوارزميعمدالدقةبرلأقمىوالأواءر

الصفة،جَبْرهني،عررلقد.بمراحلوسبقهالبدائيالاشربقجَبر

طريقمنfiniteمفاهـيةكمياتبو!فهاللأعدادالمحضةالحسابية

للخواصاللامتناهيبنوالاستقصاءالتبففيكعناصرامكانياتها)ظ!ار

ننبسطأنالأعدادتستطيعلاالاشريقيةالرياضياتففي.والعلاقات

اببريةالخوارزميرموزأما.الثاقةوالضربالجمعبعناباتإلا

كمونياتعلىنفسهاذاتفيفتحتويالأعدادمنبدلااصطنعهاالني

potentialitiesمنالتقدمانالقولنستطيعوهكذا.اللامتناهي

،!"الص.يرورةالى!الكينونة9منخطوةعلىينطويابابرالىالحساب

يتخللالذيالحيالاسلاميالكونإلى،السكونيْالاءربقيالكونمن

جبر،"بأهميةالغرباعترفوإنما.أجزائهمنجزءكلالله

4رساكال!رموني-يرار-رجمعندماعضرالثانيالقرنفيالخوارزمي

هيالرجمةهذهظلتعشرالسادسالقرنو-ى.اللا-ينيةإلى

3ن..والاوروبيةالجامعاتفيالرياضياتلنعإيما)رئيسيالكتاب

وذهـتجاوزهابل،الجامعاتحدودعندبهفلمالخوارزميسلطان

القالرياضيةالمؤفاتفيمنعكسأنجدهفنحن.بكثيرمنهاأبعدالى
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لمعلماو،.يوالبيزهـط04،!!ه8،ط8?،*هتشيةيبوزادونارلهيوضعهاو

Masterيعقوب Jacobدوناردوءؤلفاتفيوحتى،الفاورنسي

Leonardoفنشيدا da Vinciالربا!شمعظمأنوالحق.أيضأ

لاجزءأالواغفيالفلكعلمشكل،فلكينعلماءكانواالمسلمن

وكان)المسلمنعلماءالفالثأبرز.واستطلاعا-بحوخهممنيتجزآ

المتعأخرةالعقودأهلمنوهوطبعأ!،،أيضأرياضيأعالمأ

المُثَلثيتةالنِسبَعنبفكراشالهمدينردونحن.التامعالقرنمن

trigonometricalف80 raبومحتىبهتُسْتعمللا-رالالذيالوجهعلى

وبا!طناع،/"4*هط،.81هـمة--ونجأحمي!؟هذاالناس

بلالسصفحسث.cotangentsالتماموظلال9tangentالظلال

-اْاْلاتنظ.-أمالى!الفلك!ةلاضات!ادْلقدَ

،ف.اف.-*+)-ا-9ءنل!!8-الحاصظتعن

غيرهاوكثيرف-آ-لاِ--.َوعنَ

عام)توفيالوفاابوجاءثم.بالقبول!حههي!سعم

كوبرنيكوسدراساتالمثلثاتعلمفيدراساتهتسبِقْلمالذي(799

الوفاابوجاءثمأقول،أيضأالنواحيبعضفيتجاوزتهابلفحسب

إلىواسعةخطوةالبَتانيمكتشفاتبد،ورهالاَخرهوفدخ

.الأمام

جبْرتطو/رفيالففلصاحبيكونأنآخرمسلملعالمروقُد

عمرهوالعالمهذاوكان.مريبأالحاضروضعهالىانلوارزمي

الكبرأالفمارصيالشاعر،(-1123)3801ارا!نه!الخياما

(الشهيرةفيتزجيرالد-رجمةإلىيعودذلكفي)اوالفضلالفَرْبأحثه

.بيزاينة6الانبة.

كما،الئسالىفلكهقنقطةأقربعنالكواكبمندكوكبaمgكعل!الزاويالبعد..

(المرب).الثسىمن!رى
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خطوةيمثلاببرفيكتابهانوالواغ."ا)رباعيات!صاحببوصفه

بالنسبةبل،فحسبالاغريقمنجزاتإلىبالنسبةلاالاْمامإلىهاثلة

اصطماكأففي.أيرضأالمسلمنالعلماءمناسلافهمنجزاتإلى

كتابفيونجا!ة،!لئرةنوآحفيديكارتسبقالتحليليةالهندسة

المسلمونوأسدى.Gdomitrieأ!الهندسةب!!الموسوم

حقلوفيا،العمليِالفلكلجمم"ايُدعَىأنيمكنلماهامةخدماتأيضأ

في،لناسعلقرنواثلإلىيرقىقصيعهدففي.الفلكيةا-إت

اففلبوسمائلالها!رةخطمندرجةقاسوا،المأمونالخليفةظل

.بغدادفيمرصهدأوانشأوا،الاشريقاستخد!االتيتالثمن،ثحير

،الص!رىآسيةفي!راغةءرصدُنفسهِبغدادكلرصدمنوأثهرُ

الادواتبعضهناكُأبدِعت.الثالثَعشرالقرنفيأشسوقد

لي!مىالادنىالحدعلىقاصرأالخطأو؟ونولكي.تقذء(الَاكزالظكية

يةال!لم!الادواتمنأيمناضخمادواخم!ممراغةفلكيوجعلغر

مُدلقةهإزشاءقشتالةطكالفونساعتزموعندما.لعصرهمالمغروفة

Armilary Sphereالمسلمونونشر.مساعدخهميلتمسال!ربإلىالتفت

الغرببيزاالفلكعلماءميسورنييكنلمالفلكيةالجداولمنعددأأيضأ

وضعهالذي!الافلاكِعل!رهيثةالىالمدنجل9ظلولفد.عنهاالاستغناء

عاأوفي؟عديدةقرونطوالأوروبةفيالاعتمادموضعَالفَرْغاني

.ؤوريمبورغفينثرهالكبيرMelanchthonميلانتشثونأعاد1573

كانابل،فحسبالادنىالثرقءربعندشعبيأالفلكعلميكنولم

بالذا!اسبازيهففي.أيضأ()الغربالمغربعرببنشعبيأ

مُنطإغَاجعلهتَدْرالش!رةمنلهتم!اسطرلابأآلزرقالمطاضترع

Deكتابهوفي.كاملفلكنلتراث Revolutionibus Orbium Coelestium

عنهوينقلبالزرقالمطكوبرنيكوسيست!هد

(المعرب).نلكهةلة02
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ال!ر،يةللرياضياتالمميِزْ!نالصفتينانقلنانوجزاناردنافاذا

العلب4الو-وهسلطانإن.ؤف!يرهمو-ريةبهاالمشتناششراعةهما

لقد.أةزعهممانادرأ،Ptolemyبطليموسمثلمن،المبجثلة

يمتواولم،الا-تجارموضعالنظرياتوضعإلىدائمأزواقينكانوا

منالركموعلىكرالاياممنيوماممافيexperimentationالتجريب

تلكانمنالركموعلى،لهمالمرركالدافعهيكانتدينهمروحان

علماءفسرهاكماللعقيدةيجيزوالمفأضهمكلهنشاطهمتخئلتالروح

لاعمايةأهدافهمكانتوإذْ.العلميثحهمسبيلت!قرضانالسنْة

ذلكومع.والوضوحالتبسيطيصطنعواانعليهمقعثنفقد!بريدية

كلبعد،هوالرياضياتحقلفيخدمتهممظاهرمنمظهرأهمفأن

يقاوءوالمبأف!مذلك،الدينيامماض!معنتعبيرأكانتأنها،ضيء

بعضفرضهاحاولالتيالعقيدةانحرآفاتقاوموابل،نفسَهاالعقيدة

فكربأ.الجبناء

الخرائطوضعوعلمالمجرافية20

هناومن.الفلكعلمشقبقةهيالجغرافية)نالقولالامكمانفي

دراسا!مفيتحدوهمالمسلمنالجغرافينالعلماءوجدنا)ذانعجبلن

العددذلكانجابمنالمسلتينمكنتالتيبتالثشبيهةحوافزوبجونهم

علىننقضيتكدفلم.البارزبنوالرياضهينالفالثعلماءمنالضخم

اصبراطوريةفيبيونأنفسهمالمسلمونوجدحنىعاممثةمحمدالنيوفاة

كل،وكان.واسبانية!راكشإلىالهندمنتمتدالاطرافمرامية

عمرهفيمرةمكةالىالحجةريضةيؤديأنيرجوهبرلاءمنسملم
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تفصلتدالمج!ولةالبقاعأمبالمنآلافأفأنذلكومع.الأتلعلى

بل،اشهرأالحجيستغرقوقد.المقدسةالاسلامومدينةبلده،شما

.والمدنوالسهول،وا!ربالالصحارىعبرا)رحلةمن،سنوآت

معرفةتكتسبانالاسلاميةالجماعةإلىبالنسبةأساسيأا!رأأدمىوهكذاَ

الجماعةبتزويدقامالأءربادىءوفي.مكةعنذفصلهاالتيبالمناطق

فيحتىانتهواالذينالتب!اراولثك،الأولالمضامفي،المعرفةبهذه

iiiاروسياواالصنإلى،ال!ربيةالامبراطوريةصدر Cوطرفزنجبار

القرنإلىحتىف!رلا!كنءرفيومىفا-ولديه.ابلى:وبياةريةية

الأصابعبصماتاستعمالالىاشارةفيهوردتوصفوهو،التاسع

.الامضاءمنبدلا

لمرردالعالمءبرالرحلةحبالمسلموناكتسبيثيءبعدوشيئأ

فضولهممنلهمكانولقد.الجديدةالمعارفركَسبالاستمشاع

و-هواممتازينباصكنتهمجعلماالفطريةملا-ظتهمقوةومنالطرم

ونباتاتها،بلآدهمحبواناتإلىوجهوهمابقدرالجهرافيةإلىانتباههم

.صادالاوءلالتاريخوإلى،والا-تماءيةالسياسيةالمؤسساتوإلى

ماكئيرأالعلملرجالدائمأالهربأكتهُالذيالا-قرامانوالواغ

عندوالجلوس،للعلماءالتماسأالقصيةالديارمختلفإلىبا)رحلةأءراهم

كثرأفأنوهكذا.المستفيدالطالبجلْسة-أمكنإذا-أقدامهم

علىولو،تمثلال!ربالارضجؤابوخففَهاالتيا!رحلاتكتبمن

عننافعةمعلوماتمنهانستمدمناجم،والمصادفةالاؤفاقسهيل

واكرهم)ا)ر!الةهؤلاءوأش!ر.وعلمائهوفلاسفتهالعصرفقهاء

كتابهيشتملالذي(1354عامولِد)ُ!الطئجيبطوطةابنإمتاعأ(

والقسطنطينية،والهند،والص!،سيلانفيلرحلانهوصفعلى

كتمابهاUثزوّدوإنما.المةروفةشجمرالارضيةال!رةأ-زاءمنوفي

طنى.ينة4عالانبة.

255

http://www.al-maktabeh.com



جميعها،اطلياةمظاهرمنمظ!ركلعنالم!إوماتمنكاملةبذخيرة

عشر.الرابعال!رنخلالالاسلاميالعالمفي،نقريبأ

كتابفيوالعلميةالتاريخيةالمعرفةمنكبرقدرعلىنقعونحن

واحدٌمجلدأثلاث!نفيوضعهالذي"اتجوهرومعادنالذهبءروج9

اكوفىاالمست!وديهو،العاشرالةرنفيالمسلم!نالمؤرخينأفىرزمن

ا)روصيأأالحموياياقوتافاموسأما-.4691عامممرفي

جغرافيأأثرأفيعتبر!البلدانمعجمأبالموسوم(-9122)9117

حقيقيةمويصوعةهوالكأبهذاانوالواخ.للكلمةالأدقبالمعنى

وراءماإلىالذهابفيو)معان!االجغرادليةنطاقَبتعد؟ا،تشتمل

ضخمة.علميةزروةعلى،حدودها

بأهمية،المسلمنعند،الخراثطعلمحظيواضحةولاْسباب

الحقلهذافيالمشتغلينإرزوأ.الجغرافيالوصفأهميةعنتقلْلا

ءراكش،شالىفيسبتةأهلمن،(-1166.ا)11الادريسيهو

وكتابه.صقئيةمالثالانيرُءارخدمةفيبَدَرْمفيعملالذي

المادةإلىبالاضافة،يتضمْن،"رُجاركتاب"بالموسوم،الرئيسي

الجديدةالمهرفةمنكبيرأقدرأ،أسلافهكفمنالمستقاةالجنرافية

على،للأولالمقامفي،المعرفةهذهبُنيتوإنما.الجدةكل

الديارمختلفإلىالغرضلهذارُجارالملكأوفدهمالذينالرحالنتقارير

السبعنخرائطهعلىتقومالادريحيلكتابالرثيسبةوآلقيمة.والبلدان

منأخرىمجموعةأممامندقةأكزالعالمعن!ورةتعطيناالتي

ل!رويةمؤلفهاقبرلُالرائعةمِمات"ب!نومن.المعاصرةاظرائط

وتعيينُهُ،مسطحةبانهاالأعتقادخلآلهسادَزمانفيالارض

،اليومحتى،يعتبرونهكئزرزاللاصنيعوهو،النيلينابيع

عشر.التاصعالقرنمنأبعدإلىيرقىلاغَهيأامحمشافأ

الاحيانمنكئيرفيتهملالتيالهامةالجغرافيةالمسلمينفكراتومن
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عُرِفت!للعالمذروة"المعروفالكرةنصفوسطفيإنتقولالتيتلك

أنصارأهذهأالعالمذروة"ف!رةاكتسبتولقد.!أرينقبة5،ب

عاموفي.الكبيروألبرتبايكونرو-ربينهم،فيَأوروبةكئرين

oكتابفيظهـرت0141 Mundiء!Im2بلياوفبيترللكارددال

Peterول،811 of،بعد.مافيب!اكولوكلبسكريستوفعرفومنه

وانالاجاصةشكلفيهيالارضبأنيؤمنج!لمتهانهاوالواغ

فايسوهكذا.!أرينهاقبة"هويكونانيجبالغربيال!رةنصف

اكتشاففيالفضلبعضنعزوانإمكاننافياننقولانشيءفيالمبالغةمن

البرريةفاسكوداغامارحلةُوحتى.الاسلاءثينالج!رافي!نإلىامركة

بلغفعندما.الاسلاميةالمشاركةبعضمنتبرردانممكنلاالهندالى

أحمد،العربيمرشده-ولىالشرقياةريقيةساحلغآمادافاسكو

الذيهوهذاماجدابنوكان.الهندطريقإلىهدايته،ماجدابن

البحرفيالملاحةعنكتئبأوضعنفسهالمرشدوهذا.هناكإلىقاده

الجنوبيةآسيةودياه،الهنديوالم!يط،الفار!صيوالخليج،الاحمر

مخترعاعتبارهحدإلىيذهبونال!رببعضانبل.الثرقية

البوصلة.

ماطوبوءراةيةامفل!يةأكانتسواء،الجنراةيةالكتبوكانت

وكانت.الاسلاميةالبلداننيكبيرةشعبيةذات،وصفيةأمتارنجية

إليهبالنسبةوتمثلالغربأطلعهمماثلأْرأيماتبرالكتبهذهكثرة

الأرضيةالكوةاجزاءبمختلفاوروبةمعرفةأنوالحق.تقدميةخطوة

المسلمين.العلماءمكتشفاتعلىمبنبة،متعددةقرونطوال،ظفت

شؤونِفيالثقةالمرجكلكان،تقريبأالحديثةالعصورفرى،وهكذا

،الوزازىالحسن،5ءطبه!icanus،الافريقيالأسد!هوإةريقيةَ

اةريقيةفيرحلاتهاعنكتبهظلْتالذي،المراكشيالرخالة

نشرهاويُعادتُنْشَرعشرال!"؟سالقرنأواخرفيوالموضوعة
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!وعلى

مختافة.

اوروبيةلغاتفي،سنةمئتيطوال،دَوْرقي

3-الطب

علىالمسلمينلتفؤق)ن:الطبفيكذلكا)رياضياتفي!وكما

الصفةذاتالمنطوباتمنبكثيرأعمقimplicationsياتهـنْط-5يئالاءر

فاق3يوشعوالمالطبيةوبحوثهم!ْد!!ذراساخهماظالصةلميةالكل

وكرة.العموموجهعلىالانسازيةالمفا!موسعوابل،فحسبالطب

مالكل!الناسخةا)رو-يةمعتقداخ!ممنبسبذلثإلىوُققواأضرى

الدقيقبالمعنىعلميةطبيعةذاتكانتيةالطهبحوث!مأنصح!يح.قب!ها

ايمان!مفيالجذورعميقةكانتو-رْمحمهمدفعتهمالتىالروحولكن

البحوثهذهتقودهمأنمصادفةمجردَيكنلموهكذا،كمسلهش

الاشريق.منمعلميهممتناولوراءحتمينحوعلىكانتفاق2اىإ

لاْروعرمزأالذريةوالقنبلةالذرةفلقنعتبرأنواجبئمنكانوإذا

المصادفةمجردمنيبدوفلنالعشرينالقرنمنتصففيالعلميةاكصزات

ا!صافالىقادت!مقدالمب!رةيةالطهالمسلهكنجهود!ممونانأ!ضأ

الظنأغلبفييكنوإن،ثورئة!الذرفيفالكثهذاعنيقللا

نفعأ.منهأكثر

يُعْتبرالانسانكاننسبيأء9،،،8السكونيالاءريقعالمففي

لارمأناتةقفاذا.كثيرأوقايلحدإلىذاتهفيمستقلا"وجودأ"

،الاْولْالمقامفيهونفسهعلىواقعةذلكزبعةكانتالمرضةراش

علىنقعانناعجبومن.وسَلَفُهُكلرضهمصدرُهوأنهياعنبار

أعنى،هذاقرننافيشه.يةالمذاهبأحكرءنواحدفيممائلم!هوم

وأدوالهالانسانلعللالتفسريلتمسالذيالفرويْديالنفسىعلمفي
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ولاؤعْيها،احلامهانطاقضمن،نفسهاالبشريةالنفسنطاقضمن

الفرويْديةالسي!ولو-ياانوالواغ.الجنسيةحيات!انطاقضمنوأضيرأ

طبقةفيدنشأومعتقداتهوأذواقهالانسانحوافزجميعان-رعم

بوصهفه""فالجش!ذلكومع.،الجنس"عليهاي!يمنالنيوعيِهِلا

بتركيزهانه.المثشكةالانسانتارجأحطيُعتبرأنممكنأأجثسأ

حيوازية!نفسهفيالعناصرأشدعلىدركزهإنما!الجنس"علىتارَهُ

هذاعلىذاغامسِهِفيالمرءان!،كأنفيرببمنوليس.وانان!ية

أناز!يةإلىيقودهقدانهبل.بالآخريناهمامهبُض!فال!.فالنحو

البشريالجنسساثرعنالانفصالوبنبينهاماالتمبزيتعذريكاد

المطلقة.العزلةمنمعنىوبينبينهاماالتمييزيتعذ!ريكادبل

منصىورةبأية،ينطويتدعلاجأومذهبأمماانوواضح

العالمعنأوالانسانيةفياخوانهعنالأنسانانرفىلعلى،الصور

الاسلامي،فال!ون.المسلمننعلىشريبأيكونانبهخايق!كله

بوضه،يستطيعلا،الطبيعةوعلىالبشريالجنسعلىمشنملا!

التيالا-زاءجزءمنلأيمابحيزأن،خلفهاللهعشبالذيالحيالقناع

قوا!افلسفةبأيما!وخليق.الانعزاذمنحالفيي!ونأنمنهايتألف

بكن،مهماستارأينحت،عليهاالتفكرو-ريزالنفسعلىالانطواء

فقد.المسلمالعقلعندبالاستهجانوجديررة!معقولةغيرَئكونان

منحمالفيأكانسواء،الانسانَي!برانعنعا-زأالعقلذلككان

الانسانيةفياخوانهوعن،اللهعنمنعزلاكاثنأ،المرضمنأوالصحة

به.المح!يطالِعالموعن

وإلىالانسانإلىالمسلموننظروقد،الحتميمنكان!ولعله

ينشألاالمرضأنيكتشفواأن،النظرمنالنوعهذاالمحالمفيمركزه

نفسه.خارجمناليهينتقلقدبل،نفسهالانسانجسمفيبالضرورة

،وضوحفي،ةررمنأوليكونواانالحتميمنكانأخرىوبكلمة
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(العدوىجودو

لأمراضالسربريةللملاحظةكثيرةةرصدالمسلمنللأطباءوسنحت

فهذهحالأيةوعلى.الد!فىوالطاعون،والكو)يرا،كالجدريرهـبة

فييض"وء!االاسلاءيهْش.رالبلادفيشاثعةكانتوأمثالهاالاءراض

الىسبا-ينالمسلمونالاطباءكانفقدذلكومع.الاسلاميةالديار

منضربأذلكاعنبارالإمكانفيوليس.وطبيعتهاالعدوىو-وداكتشاف

يعتبرونجعلهمالأساسيوالفلسفيالدينيالمسلمنمفهوملأن.المصادفة

الانسانيةفيأخاهالاخرىحلقات!امنيكونقدسلسلةفيحلقةالانسان

يوجدلاكلهاهذهمنأبأ"صإنملوثينماءأوهواءأوملؤثأثوبأأو

اخؤةتشكلمجتمعةكلهاوهي،!ولولء4+خواءفيبنفسهمنةردأ

حلقةأنهيعيالذيالانسانانوواضح.اللهوحدةتعكس

كليكتث!فانءيسورهفيبأنيؤمنالذيذلكمننحتافسلسلةفي

الأضرهذايحيابيناإذ.ذاتهانفسِهضمنومحرِكاتهاطبيغتهاسرار

لنالأولفأنذاتيْنحوعلىمسيرةصغيرةجزررةوكأنهعزلةفي

اليها،بفض!طالتىبةباظالبتة"ثْكأَولن،متوحدأنهالبتةيستش!ر

.بالوحدةألمرءص-وشعورهاستيحاش،اليسرمنكثيرفي

ائهعلىواعمادهاللهإلىالانسانتربمنتجعلحضارةوفي

العلاجعلىالطبببتكلانالمحتملشيرمن،كونألأولىالمسئمةتجضيَتها

،عنده،تقللاانبها"خليقالروحيةالمعالجةان.المحفالجسدي

اله!ملأهماواL.نادرأالمسلمنالاطباءانوالواخ.وخطرأاهمية

اللغةفي،يدءىالذيالاستشرافمنالنوعذلكوحتى،الدبني

منالنوعهذاعلىيقتصروالمم31ئد."بالاممانالمعالجة"،،لعصرية

بالاضافةاصطن!وهبل،(!،اديحيالعلم"فيالحاذهوك!ا)المعالجة

0Christian Scienceفيبانوهوكولوالجد،العفلامراضممابئفيونظامدين

اد!حوشفاْتمالبمفيالالهي!مبدأالكاملالفهمطريقمنوالموتوالمرضالائمعلالننلبالامكان

(بالممر).ضي.لر
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الاحيانمنكثيرفيذلثيتحولأنعجيبأوليس.الجسديةالمعالجةالم!

.،س!رداوخرافةمىردالى،والدجالبنالجهلةأبديعلى

طريققهمولافعاليةحكمتهملايُبْطللمهذافأن،كانماوأيأ

معأ.والجسديةالرو-ليةالحقائقببنمافيهايجمعواانحاولواالتي

ال!ثهر؟افترلقرجصر!سةأهلمدمن،اشحقهونحن!يْن.آدال!تفيلالط!باهوال!لمو ب.!
وا!لخبهفاث،بغدادفيالمأمونهايمألحايفة11

كاهـ-هـضظتدةا!نقلانهاليه:لم*وينسبآلكلاسيكيالاغر

التيالعظيمةالثهرةبتالثجالينوستمتغوبفضله،جالينو!الطممة

حنين،جميعأ"وترجموالغربالثرقفيالقروسطيينالعلماءعندنالها

الآخر:أالاغرفيقيامؤلفاتمعظم،تلامذتهمعبالتعاون

لكنا!العرليةالترجمةوضعفيألضأالفضلبرجعواليه.القراط
.-صص

Materiaكاالأغمف!لذ MedicلديوسقوريديسDioscorides،الترجماتوهذه

بالحبوية.زاضرناشطنحوعلىبالط!ثحن!ناهمامالىتشيروحدها

الطبية،الموضوعاتفيالكثيرةمؤلفاته-ؤكدهإنماالاهمامهذاولكن

يعتبرالذي!شتالعن9وكتابه،،!تال!9كتابهواشهرها

،العيونطبفينظاميكتابأول

الطبيةالمؤلفاتءترجميمعغكانإسحقبنحننهرار!على

خدمأتالطبعلمإلىقدمواأيضأممارس!نآطباءالحربالاكريقمة

Rhazesباسمالغربفيالمعروف،ا)رازكطهؤلاءوأبرز.أ!يلة

أعظممنواحدأيعترونهالطب-اريخفيوالمؤلفون.865-2519،)

!ركفقدالانتاجخصبالرازيكانواذ.العصورجميعفيالاطباء

وأعابرةأهميةذومو-زبعضها،الكتبمنضخمأبراثألخلفاء

تكسَ!لممجلداتعدةمنمؤلفضخم!اوبعض،خالصةءفية
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الجدريعنرسالتهفيالينايقدموهو.تقريبأسنةالفطوالأنوارها

اكأبارهن؟3وصف،ا،رضهثنلهذونسروهـفيوصهفأولواطصبة

نا2والوا.الحديثةيةالطهالم!رفةضوءعلىحتىمذهلحدالىدفيقأ

قدرطبيكتابوأشملأضخمريبءيرمنهو!الحاوممط"كتابه

على-ربيالتيمجلداتهفييعطيناوهو.لكاسنحرجهأنفَرْدلمؤ)ف

والعربيةوالسريانيةالاءريقيةالطبيةالمعرفةلجفاعكاملا!بسَتْطأالعشرين

ذاككتابهفيالرازيالينايقدم،هذاوفوق.عصرهفِي

وفقألاَراءالاخصائيهينالا"راضمنءرضكلمعالجةطريقة

بمكتشَفانهمُرْدفَة!،والهنودوالةرسربوال!والسرياناليونان

.اظاصةالسريرريةضجرتهعلى،التعبيرجازإذا،المبةيةالخاصة

المفةبهذهاةصمما؟رأولالطبيةَا)رازيموسوعةكانتررلئن

بأنذلك.الآثارهذهآخر،حالبأية،بكنلمفأنهاالاستغراقية

المسلمينالعلماءونزعات،بعامةالشموليةَالاسلاميةَالثقافةرويعةَ

يكوزوابأن،حتمينحوءلى،قضتتجاصةالشَموليةَواهماماتهم

نأومع.لهان!صِينوقرآءالموسوءيةللكتبالانتاجءزارَمؤلفين

أكثرالمهرفةحقولمن-قلفيللأ-ادة!ؤهلنكانواعلمائهمبعض

حقلعلىاهما!مقمروامافاخهـمْادرأ،غيرهفيللاجادةأ!ليتهممن

وجوهمنوجهوا/رزالاسلاءيةالشمو)ليةكألى!أشهـرفحسبب!ليْنه

Avicennaراسمال!ربْفيالم!روف،ستاابنهواَلاسلاميالعلمَ

(.3701 - v).بشير-"،التشمنا)فطوال،احتفظولقد

كان.التاريخفيالطبوعلماءالفلاسفةاعظممنكواحدالأ!لية

كطبيبوش!رتهوراعتهأفلتهعندماعمرهمنعشرةالئامنةفأ/زاللا

البلاطذلكيصءصدلمهالجةالفاريىيةالبلاطاتاحدإلىيُدْعىلأنناجح

بأدراكه-مشرعةالابوابفتحالذيهو.!وكانبهالم!رضمن

قدالرثويالسلوان،الترابأوالماءطريقمنيُنْقلقدالمرضان
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البشرية*ادرفةفيالجدةكلجديد-لمؤالومآضرإلىشخصمنينتقل

مجلداتعلى،تقومماأكثر،ال!فيكمؤلفش!رتهتقوموإنما

عدديقاربطهيةءوسوعةوهو،ال!يرةداالطبفيالقازون"كتابه

جميعالسِةهـ،هذافي،يصفوهو.كلمةمليونكلماتها

فيكبيرأتوسعاويتوسع،معاتهاوطريقةلعهدهالمعروفةالاءراض

العنايةأشدعنداثمأ-ثحفالتي(الاقرباذين)العقاقيرعلىا)كلام

في،التنظ!يمالاسلا*يةال!قيريةذروةممثلستاابرن"قارون"و.ب!ا

عايهيأخذونالعلماءبعضانوالواقع.لأبء،؟،89ءا!هَ

ز؟ونان-!ادوأن!ا،فيفيكطمماأعلثرمفصلة131قاثاشهذهستمته

طولفيهاثلةبش!"يةالكتاب-ظيفقد،ذلكومع.متكففةمضوعة!

ةرونطوالعديدة!رجماتفيطبعهفأعيد،وءرضهال!-رْبيال!الم

.انقطاعشيرعلىكأيرة

الاسلاءية.الحضارةنطقضمنال!روبةانتصار0الىلرءفىسين!اإناإن

ال!ربسيادةكانتحقبةفيةارسفيعاشةارسيأكونهمنالرغمفعلى

جمهجأذففقد،ا"ضيضبارrمنضبرأخلا!اأمستقدادياسية

!ةاصلاأ!رأكانهذاأنبريد.ال!رريةباللغةوالعلميةالفلسفيةكتبه

وءرضه،الاسلامطال!المطولفيأمستقدكانتيةال!رلأن،منه

والم!رفة.الطملغةهي،واسبازيةصةليةجملتهوني

طبقاتوعلم،والموسليقى،الريا-ضياتفيسيناابن"أ)ف

اطركةو،ارةواطر،الأرضوصادِرية،الضوءومساثل،الارض

امكاننا"وفيوالفلسفةالطبفيب!مماأذفاللذبنوالتب!طالسعةبمثل

وأذوأقه،نظراتهورحابة،ذهنهو!وتد،ا؟ازمةبشموليتهإنهالقول

بطببعةآخرأوليسوأضمرأداالصالحةَاطياةاشباء9َيدعىلماونقديرره

راثدأكانكلهبهذاإنهالفولاكلكاننافيأقول-بالمغا!رةالحافلةصاته

نموذ-ية،وأكزهاخصاثصهمأدقفيالعظامالايطاليةال!ضةلشصخصيات
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ةث"ااختلفا)قىالوصيدةواكاحية.وتخطاهمذلكفيهؤلاءةاققدإنهبل

نعلمفنحن.برليدحدإلىالصادقورعههيمنهمالكبيرةالكرةعن

كهيرأ،عله!يةمسألةحلعايهاستعصىإذا،كانسيئابنانمثلا

فح!ب،هذاليس.طوالاساعاتللححلاةويفرغالمسجدفييعتكفما

المسبدالىمضىالعسربالغةءشكلةحلإلىاهتدىماإذاكانلقدبل

.ؤضلمنعليهأسبغماعلىاللهلمحمد

قطينجبلمالأدنىالشرقفيالهربيالطبانمنالرغممهووعلى

ذلكفيالعظامالاطباءخر3حالبأيةيكنلمفأنهتضارعهعبقرية

وبُعدالشهرةمنبلغهماربلغلمخلفائهمناحداًان.العالممنابرفىء

خدمةإلىوفقوايسرشيرعددٌهؤلاءمنلمعفقدذلكومع،الصيت

هوماهؤلاءمكتشفاتب!نوليس*6الاولالطرازمنخدماتالطب

itمصريطهليبوهو،تم-تاكفس!الذيذلكمنثوريةأكثر

يىباارنونظريةجا)توسنظريةانتقدلقد.9128عام-وفيسوري

والبُطنالاممنالبُطيْنرلمنالوريديالدمبمح!رىيتصلمافي!مأ

اكتشافالىأهارفيوليمسبقراثدأكانأنهأثبتوبذلك،الأيسر

أيضأاكتشفلقدبل،فحسبهذاليس.االصغرىالدمويةالدورة

الزش!نفييط!ركانالدمان!وضحأ،الشريازيةللدورةالاساسيةالمبادئ

يتلقاهالذيبالهواءاحتكاكهطريقمنتكريررلعهإيةحيثُتضع

العلماءاكتشافاتتقدمتاكتشافاتهانوالحق.الخارجيالجومنالجسم

منمئاتطوالمغمورأظلفقدذلكلاومعقرونبثلاثةالاوروبهش

أيامنافيإلا!ال!ظيمشأنهادراكفيالعلماءيضرعولمالسنن

!ضةلحاضرا

،للأةولالأدفالشرقفيالاسلاميالعلمشمسجنحتإذاحتى

بالايثراقذن2قدالذهبيعصرهكان،عمثرالحاديالقرنمنبَلَجعند
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الطبيبكانأيض(،المغربوفي.واسباريةكلراكشفيأي،المفربفي

للاصرالشخصيالمستثارتصبأوالوزارةمنصب!تلماكأ!رأالعظم

اك!ثيينا،ر"1،وحدين"بلادفيالاطباءمشا!لميرومنلآآثضأالحاكم

كتابهونحنلف.!!هء!عكهولباسماوروبةفيروفالم!،زُهْرابن

التيآلموسوعاتوعنالمألوفةالموجزاتعن(المعالجةتسهيل)"االتيسر

خبراتعلىالاولالمقامفيءبىبأنهجمأ-بأالمسلصونالاطباءأحبها

الاطباءكتبمنواحدأذلكإلىكانولقد.الشض!هيةالسررربةمؤلفِهِ

زملاثهمعندعظليمةبش!يةتنعمأنلهارِتدالتيالعديدةالعرب

لاالاورويين

ايي-ا!ثهوالغربيةال!روبةديارفيالطبدنيافياصموا)رز

الارسطوطاليسيالفيلسوف،(9Averroeباوروبةفيالمعروف)

فيمختافةهامةتاصب،قبلمنقاةاء!،ثغلالذي،العظيم

مؤلفاتهبين،الشرفمقاميحتل:إنما.ا،وحدينماوكمنعددبلاطات

يعمدلاالأْرهذاففي."الطبفيالكليات5كنابالطبية

خلاص!اتزقدممجردإلى،زملاثهمنكأيرأذلكفيمخالفأ،رشدابن

ويقارنالم!رفتنيحللبل،العرريةالط:يةوالمةرفةالاشربقيةالطبيةللمعرفة

جىافيوسوآراء،زهروابنالرازيآراءبلنأموا-ر،ببنهماما

.اطبىابقر

الأقوىالواتعيالاثباتالعالمأعطتالتيهي،الغربية"ال!روبةان

الك!ثفهذاإلىالمفضيالمباشرالسببكانولقد.بالعدوىالمرضلفكرة

نأفب!رر.عشرا)رابعالقرنفيالعالماجتاحالذيالعظيمالطاعونهو

نحوعلىانتشر،1332عاما!ندفي،زفثتىماأول،تفشئى

سوريةعبرانتقلثم،ناحيةمنالضرقيةالروسيابلغحتىتدريجي

،1338عام،الاْءرخر2ليجتاح،ابوبيةأوروبةإلىوالقسطنطينية

وعرضهااوروبةطولوفي.الشمالفيوانكاترة،ا!نوبفياسبانية
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العلماءوحتى،اللهأعمالمن!عملا"الطاعونذلكاكاساعتبر

والبراغيثابرذانيحملها،بالعدوىانتقالهلحقيقةكاملجهلفي!وا

لكتابهبوكاشيومقدمةفيللطاءونشهيروصفعلالقارئويقع)

.(Decameronديكاميرون

الورعةال!راريسمنفيضأالبلدانمعظمفيالطاعونأحدثوبينا

الاسبابانقيللقد-السا؟رةواظرافاتالطفليباللاهوتاكقلة

ولادةأوا)بركاني-وَراناكأواليهودإماهيالطاعونلانضثمارا)رفسية

راريمسال!منالفيضهذاالطاعوناحدثبينانقول-اثن!نإرأسنعجل

الملاحظةعلىيائ!عاالىالفهمامنمتتشرساكشمغربريانروليبانأذف

شرناطة-ابناءاحد-الخطيبابنهمآالطبيبانهذانوكان.العلمبة

ومؤلف،وسياصيكمؤزخأ-ضأاشتروقد،(-1374)1313

وءؤرخا.وشاءرأطب"بأوكان،(9136-)1323خاتمةوابرن

عالجت،ا)قيالم!ازةالتارنحيةال!تبمنعددأالخطيبابنا)ف

ووضع.إراكشيراالآسبانيالتاريحخمظاهرمخت!ف،الاولالمقامفي

بلاغةفيبعيدصيتلهوطار،الادريةوالمقالاتالرحلاتفيأيرضأكتبأ

بلاطنيوزثرأحياتهأياممعظمسلخولقد.اللغويةوتجديداتهاساوبه

النظروجهةمن،كتبهأهمأما.بغرناطةالحهراءفيالشهرنصربني

عليهانطوتبماتمتازوهي،،الطاءونفي"رسالتهة،العلمية

.العدوىف!رةعندفاءأاوردهامقنعةحججومن-رأةمن

تعتنقهالاآراءمسلميعارضأنالبالغةابرأةمنكانبأنهذلك

مجموعأءف،أالحديث9يز!يهائلفحسبكالاالاسلاميةالجماعة

الخطيب،ابنفقدناتضذلكومع.وأتوالهالنبيبحياةالمتصلةالروايات

:مامعناهيقولكتبلقد.النبويالحديث،الطبيةنظرياتهبسطهِفي

اخضاعهينعينالحدبثمنالمنتزعالبرهانانمبادثنابينيكونأَنب5

طربقمنالمنتزعةالبئنةمعواضحأتعارضأيتعارضحينللتعذيل
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فياستقلالعلىدلبلاَالخطيبابنأعطاناوقد،.هبالحواسالادراك

المريىومةالاخرىالطبيةرسالتهتأليفهفيمماثلَيْنأدبيةوشجاعةالرأكا

مَرئنبنيملوكاحدالىوالمرفوعةأ،حَتلمنطَثمنأأمَلُب

الطبيةالمسائللبعضالرسالةهذهفيمعالجتهجانبإلى)ذ.مراكشفي

،الحدودأبعدالىخلاةئةلمسائلأخيرفملفي"صدىالعامة

الأمحياةةيهاتتعرضالتيالاحوالفياقرةوقد)كالاجهاض

قوميةلاْسبابللباهالمقويةالعقاقراص!طناعإلىودعوته،(للخطر

طهية.لاءراضالخمرواستعمال،واجماعية

كانتالذىخاتمةابنلزميله!رجمةأيضأالخطليبابنووضع

وانما.نفسهالخطيبابنرسمالةمنشأنأأعظمالطاعونفيرسالته

،الاسودالموت!بلغعندما9134عامتلكرسالتهخاتمةابنكتب

مكتثفاتهأنوالواغ.يقيمكانحيث،باسبانية،ألمْرِيةفيذروته

هذهعلىرسالتهفينقعومخن.الخاصةملاحظاتهعلىكلهامبنية

اختباريثمرةإن):فكرية؟ورةالعهدذلكفيتمثلكانتالتيالجملة

بذلكالحالنييصاببمريضشخصمحتكحينانههيالطويل

الداءينقلالثانيالمريضىإنثم...نفسهااءرآضهعايهوتبدوالمرض

مظاهردراسةنيشضاضةخاتمةابنيجدولا.ه،.شمرهإلىبدوره

ال!ارية،المرضطبيعةعلىتوكيدهمعظميضعولكنه،الفولوجيةالطاعون

منه.الوقايةواسلوبمعالجتهطريقةوعلى

ي!ونللعدوىتعريفأالينايقدملمالعظيمننالطبيبينهذينمنأيأإن

نذاك3العلميةالمعرفةتقدمانفالحق.watertightومانعأنظاميأ

الهايهديانفعى،ا!بابنكتبفيالجملةه!.الالوصولشقكتالعدمنأت"

(المعرب).مثكورأالأصلنصهاالثنافيراباضضبعض

الربي.الأصلزايهامنالاهتداهتمكتالعدمالانكليزتجمةالزعنايضأالجملةم!.نقلنا..

المرب().الاصلبنصهاالقادتالبعةفيلثبنهااباصثننفلاهبمضايهايرشدناانفمى
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وكان.التهريفهذامثلوضععلىيساعدالذيالمستوىدونكان

%يرولاموكتابظهوريصبحانقبلأضرىسنةمئتيانقضاءمنبدلا

Gerolamoروستوكاارة Fracastoroلعدوىاا"De Contagioneمرأا

كانم!للعدوىالحقيقيةالطبيعةفيالفَصْلالكلمةانوالحق.ممكنأ

الب!لريولو-ية.باستورمتكشَفاتمعالحديثالعصرفيإلاتقالانلها

وصفأأعطيانامنأولخاتمةوابنالخطبابنكانفقد،ذلكومع

الطبية.عصرهماصفاهيمفطثورةاحدئاوبذلك،للعدوىص،ريأ

الوسطىالقرونمنالاولالصدرخلال،أوروبةفي،الطبكان؟

يدعلىأو،الدجالينمنجماعةيدعلىالأغبالأعمفييُمارس

عظيم.العلممنبقَدْرالمتمتعينشير3شوالأتقياءالرهبانبعض

الصناعةرجالالممننفرأئنجبالاسلامكاننفسهاالحقبةوخلال

الدياروفي.كلهالبثريالتاريخفيوالعملينالنظريينالطبية

وشرفأ،نبلا!الأكثرالمهناحدىتُعتبرالطبيبمهنةكانتالاسلامية

لناحُفظتولقد*رةيعاجماعيبمركزيتمتعونأصحاجهاوكان

لقاءالأَطباءإلىتدءكانتالنيالخياليةالأجورعنكئرةروايات

علينايتعيقك!،جدأمب!روذتفيالمسلمونأنشأقىقدخدماخهم

مستشفىأولعرفتقدبغدادوكانت.المستشفياتنغلامَ،نتوغان

الأولىالقليلةالسنواتفيأكط،الرشيدهرونعهدفيمستشفياتهامن

عدةُالمستشفىهذاإلىأضيفتالقرنذلكوخلال.التاسعارقرنمن

إلى،أيضأهو،رقىالاولالقاهرةومستشفى.جديدةمستشفيات

المشثمفباتعددأمنألفيناعشرالتاسعالقرنُكانإذاحتى.التامعالقرن

ء!الاسلاميالعالمأجزاءنحتلفنيالجوْالة

لرجالاجنحةإلىمقسومةكانتالأولمطالاسلاميةالمستشفياتوحتى

الخاصة.الشعبية!يدليتهأومستوصفهمنهاجناحلكل،للنساءوأجنحة

الطببة.والنباتاتالاعشابفيهاتزرعمستقلةحدائقلبعضهاوكانت
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تننظمالكبرىبعفالمستشفياتكانتلقدبل،.فحسبهداليس

حاملينمنهاويتررجونعلومهمالمستفبلأطباءفيهايتلقىمدرسةَ

لقدبل،الحكومةلرقابةوحدهمالاطباءولمُعضع.شهاداتهم

يقومونكانواالذينوالحلاقونالصيدلانيونأيضأآلرقابةهذهلمثلأخضِع

ابراحية.العملياتببعض

تنشىهثرعتح!ن،اوروبةبأنالاعتقادلناتسوعاسبابوثمة

القيامَألهِمتآنماُ،الصليبيةاطروبخلال،الأمرآخرالمسنشفيات

بأنذلك.الادنىالشرقفيالعربلهاضربهالذيالحيبالمثلبذلك

الحقبةتلكفيأنشأواقدكانواالمماليكوالحكامالسلاجقةالحكام

ان).والقاهرةدمشقمنكلفيالأولالطرازمنجديدةمستشفيات

كانالتىبغدادإلىيصلواانالبتةلهميقدْرلم،طبعأ،الصليبين

عشرالثالثالقرنمنتصففيد!روهاقد،حالأيةعلى،المغول

المستشفىوهو،باربسنيأقيممستش!ىأولانوالواخ.تدمرأ(

Lesباسمروفا!ل! Quinze- Vingtبعدالناسعلويسالملثأسسهإنما

الحقبةهذهأطباءولكن.0126-1254عام!!يبيةمنعودته

زملاثهمنفوسفيالاحزاممنكئيرأيوتعواالميسنطيعوالمالنصارى

كئيرفي،العربيةالمصادرةليها-صف!لثرةنصوصولدينا.العرب

معالجةفيالبربريةوأشاليبهمالنصارىالاطباءجهل،الازدراءمن

التيالظلمات!زقالفكراشعةأولىركدفلم،كانماوأيأ.المرضى

العلماءشرعحتىالرومانيةالاءبراطوربةأسقوطمنذاوروبةاكننفت

تُرجمتوحتى،الهربيالعلمالىولهفةشوقفييلتفتونالفربيون

طلابليقبلاللاتينيةإلى،قبلمناشرناكا،،المسلمينالاطباءثار2

النصارىالاطباءمنهاوليفيد،بنهمدراستهاعلىالاوروبيةالجامعات

.ةكبيرءافادة
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والفيزياء،والخيمياء،الكيمياء-4

إلاقرباذينبعمكبرةعنايةالمسلمينالاطباءمنالكاثرةللكئرةكان

وخيميائيينكيميائي!نأيضأمنهمكألير!وكان.الأدويةبركيبفن!أو

alchemists.اظيمياءأنءنالرشموعلىalchemyآخيركُمىيت

اَلمسلمين،العلماءالىبالنسبة،مثئتفقدوالعارالخزيلباس!الأمر

جلي.!وعلىعلمينظاممن(الباطني)أوا)روحيالجانبمجرد

!ذوقد.)ال!يمياء(عربيأصلمننفسها،الخيمياء!وكلمة

ربطواوفد،ممرفينشأتماأولنثأتالخيمياءأنإلىالعرب

على،(يي،لم-لمأأويمء!-it)وداءالم!مصربةئراسمها

النيل.بدلتاالأصح

-ررإلىعاصيةبريةالمخةالمسلمنناظيمياثهيننطراثقكانتوبينا

غايتهمكانت،الهامةالكيميائيةالاكتشافاتمنبعددالقياممنممكنهم

ضربأالخيميائينشاطهماعتبارويمكن.ال!ليميائيالعلممجردتعدوآلمطلقة

cium(الروحيةالرياضة)من spiritualis4،ءexerالانضباطمنضربأأو

وشيراليهخار-يةوسيلةمجردغرالمختبريالانضباطيكنلمالروحي

الكيميائيةالموادبنقيةأجلمنبذلوهاالتيبهودهمففي.لهرمزمجرد

تحويلمنتهـبمنبممادةالاْمرآخريِكتشفواأعلى!لمحص!جمدهم

اته،آلوقَتياجمسلمونسعى،ذهبإلىالخسيسةالمعادن

وهذا.ا)رو-يةملكات!مخهذيبوإلىباطنيأتطهيرأنفوسهمتطهيرإلى

شهوريةهذهءاولنهأكانتسواء،أصيلظنكليحاولماالواقعفي

visionأرؤياه9يهذبانمحاولتهفيإنه.يحققهان،لاشعوريةأم

"ا)رؤيا،تلكبعطيانعلىتساعدهتؤية،معأآنفي،ويرطؤر

بينهمحولتدخَب!ثكلمنووحيأنفسهيطهر)نماكاملأماديأتبحيرأ

هـأ،الحقني،الخيمياءكانتلقد.المطلقةالفنْيةغايتهبلوغولين
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منالنوعهذاممارسوهااليهانظرواقيد،علمأكانتمحابقدر

النظر.

المسلمونالخيميائيونحققالخالصةالخيميائيةابحائهمنطاقضمنوحتى

في،استطاعواوهكذا.الاهميةصلميلة،حالبأية،تكنلمنتائج

منممكنهمالذي،،*ظيم"ا-لملاسفة"اكتشافمحاولا!م

الأحيانمنكأديرفييكتشفواأن،نفيسةمعادنإلىالخسيسةالمعادنغ!ويل

،والموادالعناصربعضبهاتمتازالتيcatalytء8الحَفازةالخصا؟ص

اطا!ر،عصرةاوفي.مجهولةمبلُمنكان!الياروصاثصللك

تحويليبدو،،جامدةمادةإعصرَمنهأكزأل!تروناتعصروهو

بدامماوالخيالالوهمفيايغالاأقلشيئأضر2ءصرإلىماعنصر

عليها.وط!واالاسلاميةبالخيمياءنددواالذينالسابقةالاجيالارجال

حَي!انبنجاررهوالاسلاءليةالخيمياءاعلاممنعغَواثهر

عاشالذي(*ءط!ح!بايممالوسطىالقرونفيالاوروبيونءرفهوقد)

،هداالناسيومحتى،جابر،زالولا.الثامنالقرنفيال!وفةفي

نعرفالتيالآثارإلىبالاضافةإذْ،الشيءبعضغامضةشخصبة

الفطوال،ظلتكثرةأخرىثار7!وجد-أليفهمنأضهاجيدأ

منبحالممكنلاأتهام!رفتنامنالرغمعلىاسمهتحمل،عام

مماثلا!ليتخفلُرأتنافأنكانماوأيأ.تلمهنتاجمن-بمونانالأصول

حافل!هذهفبعض.ريبغرمنلهأ!البدوالتيالكتاباتتلكحتى

يستطيعلاanimistء8!آحىيةأرووanthropomorphicيةتجسهيدبت!إبلات

وتقدميةعنآراءسا!يمةيتك!صفالآضروب!ضها،بقبلهاآنالعلميالعقل

بأوللهمديئونفنحنوهكذا.الكيمياثيالبحثحقلفيراخحدإلى

كبريتوراتهامن(الكحلحصر)كإلخ!!الالموادمعروفتحضير

.وحرلهاالاساءكلبأنالابماناىanimismمحنىلتؤثيوضناهاعيةايهروا!ة.

(بالمر)
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sulphides،يدءىوبما،الجمولوجيالمعادنتشك!لفيوبنظرية

تحضيرفيهامام!ضبعملولقد.سقمةال!برلتيةلخئسأالمعادنئظرية

المنغهأثانياستعمالون!،الفولاذ وةص،أز%اخاز!س!مفي

،ال!يهلياء-لمقتومنه.المغنا!س!يةالقوةimponderabilitلالاثقْليْة

antimony-والأalembicالأمبيقمثلمنمصطلحات!تلفتمَااولَ

salالنشادربملحالم!روفةوالمادةalkaذ)والقلْي - ammoniac.

واللذان،ي!ونماأكزاأ.الغربي!نأنظارلفتااللذانجابركَتاباأما

اكصارى،العصركلقرجميآعظمعشرالثانيالقرننياللازينيةإلىتقلهما

jGerardالكرمونيار-!ير of Cremona»يالتثليمصش)رتRobert of

.،السب!شكتاب،وي!الكيمياء!ناعةكتاب"فكانافىءط!*ء8

عا-4،الكلامكاسبقاز!مىبموقد11برالكبيرالطبيبجاءثج

-طبررشأن،الرازيانوالواخ.فيهو-وسغجابرعكلَفحسن

.بكتابهوفي.سواءحدعلىوالخيمياءالكيمياءفيألْف،نفسهِ

لا!وادمضوطأتص!فأالشاقد-مالخعمماء(صناعةاي)،الصنَاعة
..--ء!ص

لطبيعةوصاثبعميقاسنبصارعنمتكشفأ،الكيميائيةوالعمليات

.الَخيمياءإلىبالقياسالحقيقيةالكيمياء

ال!يمبائيةالآثارأهميةنقتمان،البومحتى،ميسورنافيوليس

مماكئيرآبأنذلك.وأخلافهحيافىابنجابروضعهاالنىوالخيميائية

والتفسيروالتحليلالدقيقالنشرَينتظريزاللاالحقلهذافيالموه

العلمببن.

ح!-إلىقي!مةال!يمياءحقولفيالاسلا!قيالمُنْبَزاتكانتلئن!

فأنالوسطىالقروننيالغربينالعلماءلعملالاساسَمعهأ!بحت

نُعنىا!هـدا.نسبيأطفيفةكانتالفيزياءفيالاسلاميةالخجزات

هذهومثلُ.الطبيعيةالقوىبنالمجف!الميكانيكيأوالماِديبالتفاعل
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طبقتإلىأقرب،المسلمنمنكثيرنظرفي،تُعنبركانتالقوى

وعلى.والكيمياءآلخيمياءمنالأد!يةالذاتعنانفصالاَالأشد!المادة

عنايةغيرالمحضةوالميكايكابالفيزياءالمسلمونيُعْنَلم،الجملة

اتصلتحيثمافيإلابالدراسةجدررأعلمأالفبزباءبعتبرواولم.ضنيلة

العلماءنجدوهكذا.خالصةميكانيكيةتكنلمالتيالوظا+فببعض

تُصْنع.وكيفزحملكمفبالساعاتالعنايةأعظميُعئوالمسلمن

الزمانتقدمتسبيالاطريقمن،زبيقآلاتالساعاتانوالواخ

الذياللهطبيعةَوبالتالي،الحيةالكونطبيعةَ،أخرىإلىلحظةمن

،ال!ونَتمثلواالمسلم!نالفلكعلماءمنوشيرهالبيرونيإن.ممرتلا

ومحَظهُر،)علىدليلا!وبالتالي،دينامبة!صبرورة!)،نذكركما

phenomenalالظواهرعالمفيسرمدينحوعلىالله world.والحق

اهمامموضعكانوخالقهالعالمببنالوثيقةالعلافةإلىيشرماكلأن

جانبمنالمُخدثَةوالحركة.المسلمنوالعلماءالمفكربنعندفاثق

اتل!كانت-الميكانيكيةالأدواتفينجدهاالتي-كتلكوحدهالان!ان

على،فيهاتتجلىقوىعنالناش!ئةاطركةمنوشوقهمبعنايتهماستثئارأ

نجدوهكذا.والابداعالخلقعلىاللهقدرةُ،وضوحأأشدنحو

بالماءتعملالتيالساعاتلصنعبالغأجهدأيخصصونالمسلمبنالعلماء

الزئبق،أو،الماءفوةبدتفقد.المضاءةبالشموعحتىأوالزثبقأو

شاهدين،جميعأهذهمنأئالتيُعدحهاوالحركة،النارأو

منه.الحياةاستمدتااللذينواللهللكونالحيةالطبيعةعلىمبا!ثرين

بواسطةوالعاملةدمشقفيعليبنمحمدصنعهاالتيالسماعةوكانت

النيالرسالةوبفضل.الاسلامفيشهرةالاكزالساعاتإحدىالماء

بشهركاالساعةتلكاحمفظت3012عامفي،رضوان،صانعهاابنُعنهاوضعها

أرضأعديدةكتبأالمسلمونألفولقد.عثرالسادسالقرنحتى

وعنأخرىساعاتعن-فاننةبرسومزُيتتما!لثرأكتبأ-
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المواخبتوازنالخاصة،الحركةالذا!يةالاَلاتضروبمختاف

hydrostatic automata.

لحظاتهمني،انتباههميصرفواأنالمسلم!نالعلماءدأبمنوكان

الدمىإلى،سادات!ملنزواتوإشباغأ،الجذعنبعدأالأشد-

الأءراءعندضخمةشبيةذاتالدمىهذهكَانتولقد.الميكانيكية

الظاهرةوهذه).ئةالةرالبلاطاتمختلففيوسيدات!ااطاشيةورجال

مألوفةكانتفقد.الاسلاميةالبلاطاتعلىمقصورة،بالمناسبة،3شبلم

وفي،النهضةعمرفيايطاليابلاطاتفي،متكافىنحوعلى،إفهأا

لهامظهرعلىنقعونحن.الحقبةتلكفيئةالاوروالبلاطاتمخنلف

الجوهرئوأسرتُهُالروسياقياصرةآخربهارعىالتيالحماسةفيمتأخر

اخرىولُعَببارعةفَصْحبيضاتمنصنعهوماFabergeفابرجيه

شبهنحوعلى!بارزةالميكانيكيةالدمىوكانت(.مُجوْهرةءيكانيكية

فيالمُغْدَقةوالهِباتالمسلمنالاءراءبينالمتبادلةالهدايافيموصهول

أدهشماأعظمكانونفد.الاحتفالاتمنوفيرهاالملكيةالأعراس

،179عام،الرسميةزيارن!مفيالبزنطيالسابعقسطنطشرُسُل

منمصنوعةشبرةعلىاشتملتالي،الشبرةهـقاعةالمقتدرللخليفة

عليهاتتنفلذهبيةاوتومازليكيةطيوركانتأغصانذاتوالفضةالذهب

.وابتهاج!رحفيمغردة

جانبأالمنفعةذاتشوالمستنبطاتهذهمثْلتفقد،كانماوأيأ

الميكانيكافان،القولمناسبقوكما.المسلمينالعلماءنشاطاتمنئانوبأ

وأبطريقة،المعتمدةتلككانت،شاقتْهم-ماأكاثر،شاقَتْهمالتي

نفسها.الماء،"ميكان!يكاالراغفيكانتبل،الماءعلى،بأخرى

تحظى،الرئعلىالمعتمدةوبالتالي،المطرقليلةالزراعيةالبلدانففي

سرمديْ.باهنمامةضائلَهاواستغلالالمائيةالطَاقةعلىالسيطرةامكيانيات

عالجتكئيرةكتبأومراكشيونوعراقيونمصريونكتابوضعولقد
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ومجارى،والؤواتبالاحواضوالرفي،وموازينهالمياهارتفاعمسائل

وابزرالمدفيالكِندئوألف.المائيةوالدوالب،القناطرفوقالمياه

وهو،الميكانيكافيمعروفاسلامياؤرواتدم.ابو!الرصدوعلم

جافيإلى-يعا،شاكربنموسىلأبناء!اهـكناب

ا-!س!ابوأالما!تالآلار-أضرىموضوعات

.والباردالحارالماء

فينافعةفيةم!؟رالمسلمونحقق،نتوغأنعاينايتعيقوكما

كلركزين،الانسانالىبالنسبةونجا!ة،ووظاثفهالضوءلطبيعةدراساتهم

طبعأ،الضوءتُدْركالتيهيال!ممئإن.البصرياتعلمعلىاهتمامهم

منوبسبب.الهامالعضوبذلكعظتىعنايةالاسلاميللعلمولقدكانت

كانتالأدنىالشرقأرجاءفيوالغبارا)رملانتشارومنالقويالضوء

وهكذا.العالممنابزءذلثفيمتفشية،تزالولا،العنأءراض

زملاثهممنبرالكلالكثرةعكسعلى-المسلمونالأطباءواجه

موصولة.موا-هةالب!ثريةوال!كنبالضوءمتصلةمسائل-!لاوروبيين

فيالمعروف،659()البصريالهيغبنالحسنعلىأبووكان

أقاليدُسنظرياتيدحضانحاولبهب،!مباصمالةرب

ظكوتذهب.عامبقبولآنذاكتحظىكا!اقىاالبصريةوبطليموس

)طلاقهاطريقمنالمختلفةالأشياءصُوَرتنلقىالعنأنإلىالنظريات

فالمنا،9بالموسومكتابهوفي.الاشياءتلكالىبصربةأشعة

بالكلية.معماكسنحوعلىتجريالعمايةانعلىالدليلالهيثمابناقام

وجهةعنعثروتد.الحدبثالأض!!هالبصرياتووبذلك

وينتهيالبصرمننحرجبشعاعالأبصاريكونولا):العبارةبهذهنظره

وقد،.البَصَرالىالمبْضرَِمنتَرِدُبصورةيكونبل،المُبْصرالى

ايطالية،فيتمالذيللاكتشافأساسيأتمهيدأالسبيلبتمهيدا"يثمابنقام
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معظمأنوالواغ.المكثِوةالعدساتاكتشاف-طويلةحقبةبعد

مناتخذوا،بايكرنروصروفيهم،البصرباتعلمفيالوسيطهسالمؤلفن

،،المناظر)كتابهِفيونجاصة،لهمانطلاقنقطةالهيثمابنمكتشقات

كبلر.و-،هاندافنئىلييوناردوتضكيرفيحتىاثرهلخفَكتافيوهو

سليمة،رياضيةمعرفةمنراسخأساسعلىلتقومالهيغابنمؤلفاتإن

منموضوعاتفيثوريةتكونتكادنظرياتبَسْطمنمكنَئإُمعرفة

والمرايا،والظلالوالخسوفوالكسوف،تزحوتوس،القمرهالةمثل

المكافن.القطعذاتوالمراياالكروية

ومن،الهيثمابنبهقامالذيالعملَالمسلمنالعلماءمنعددوتابع

أهلمن،الدينكمالالفارصيفيهمالحقيقيةالأهميةوذويأوا%رهم

قزحلقوسلنعليلهاشتهرماأكزاشتهرالذي،عشرالرابعال!رن

جديرولعله.،المظلمة)النرفةبيعرفمافيولتب(ربهوالثانويا،ولي

أوفالثانيفربدربكالنمسالتيشهوةالاكثرالثلائةالاسئلةانبالذكر

.البصرياتعلمعلىتدورأسثلةالمسد!نكانتالعلماءعندأجوبتهاهوهنستاوفن

عينبهأمامانالابتداىالعدسةبأظلامالمصابيتوهملماذا:هذهوهي

فيالمنمورةنصفالرماحأوالمجاذيفتربدولماذا؟طافيةصغيرةبقعأ

علىيكون)ذأكبرCanopus،سُهَيْل)ثبدوولماذا3منحنيةوكأنهاالماء

الجنوبيةالصحارىفيالبَلَلفقدانأنح!نفي،الأفقمنمقربة

3الظاهرةلهذهكتفسيرالبَلليُقمى

--طى

والبستنة،والزراعة،النباتعلم-5

شبهحارةبلدانفيتحياالتىالشعوبإلىبالنسبة،النباراتتكون

تحياالقللشعوببالنسبةمنهابكثيرأثمنشيثأ،ئسبيأالماءنزرةقاحلة
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كانتالنباتيةالحياةأنوالحق.الشراتموفورةالارضخصيبةديارفي

البلدانفيالمسلمنالرحالينفضولاثارتالتيالمجاليمنمجلىأبدأ

وإن،آلنباتمنضروبأووضعواوجمعوادرسوالقد.الاجنبية

علمفيحُففتالتيثرالم!لأبرزالأولبالمصدرلهم"لمدينةاوروبة

عن!ايةيُتْواأنإلىألقوئالعملىح!همحداهمولقد.المب!رالنبات

سواء،المنصيةالاغراضببعضتفيأنممكنأكانالتيبالنباتاتخاصة

الزاثكانلقدا:سارطونالبروفسورتال.الطبأوالزراعةفي

تقريبأناحيةكلنيهو،الأعشابحقلفي،الاسلاميأوالعربي

وهذه...نفسهالحقلهذافيأخرىأمةأيةتراثمنبكئيرأعظم

النصرانية،الابمعندنظ!لرألهانعرفلاالتي،الممتازةالا!باهات

مؤلفراخٌجَمعٌعشرالثالثالقرنمنالأولالنصفخلالواصَلَها

،البيطارواحدأ!ك!ابنانوالواغ.النباتعلماءمناربعةمن
أهمبل،النباتنيأي)الموضوعفيكتابأومعصنئف)

إلىديوسقوريدسمنالممتدةالحقبةطوالالنباتعلمفيمحعابُألف

فيحقيقية!ارفداثرةالكتابذلككانلقد.عشرالسادَسالقرن

أ.والعربيةالاشريفبةالخبراتدئانهاكاملَبينضئتالموضوعهذا

حياتهالبيطارابنوقفمماجىزءشيريكنلمالنباتعلمولكن

ونبتةعقارواربعمئةألفعلىيزبدمماأيضأو!ففقد.لدراسنه

وعرضها.المتوسطالابيمىالبحرمنطقةطولفيطبية

العقاقير،بعلمالعنايةاعظمالمسلمونعُنى،الاشارةمنماسبقتوكما

منوكثر.جدأضخمأالكتبمنعدأالموضوعهذافيوألفوا

اليهوديالمؤل!،العطاركوهنكتبعليهااشتملتالتىالطبيةالوصفات

منوكان-الانطاكيوداود-عشرالرابعالقرنأهلمنوكان-

وكدلك.الاوروبيونالصيادلةعنهمااقتبسه-عشرالسادسالقرنأهل

،syrupمئل،الفاريأوالعربيالأصلذاتالاساءبعضاقتبسوا
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العسلمنبعينهلمزيج،العربيتن،إرُفيوأشراب9لفظتيمن

وأ،،ي!جُلا!بالفارسيةاتلفظةمنjulepومثل،الفاكهةوعصر

اراثحة.اذكيطبيلشراب،الوردماء

منوغيرهمالخلفاءلدخلالرثي!ىالمصدرتشكلالفلاحةكانتلما

ءلىت!يشرعاياهممنال!برىال!ثرةكانتولما،المسلهشالأءراء

والمحكومينالحاكمنمنبالمباهمامالبَسْفءُخظيَتفقدالزراعة

في،شعبأوليُ!برواانيجبالمسلمنانوالواقع.َسواءحدعلى

وطبيعي.علميةبعقليةا)زراعةمشكلاتواجه،الرومانبعدماعالم

المةروفةالادنىالشرقبلدانفيَ-و-فان،قبلمنلاحظناكما،جدأ

العراقأهلأثبتوقد.الرفيمشكلاتإلىكهبرةعناية،الماءبثحْ

الريفنونفيجميعأالشعوبا)رعانهـم،وءر.اكشواسبانية،ومصر

وعلى،وءصحهاالآباروحةر،المماهوخزن،والمنوا!بالاحواض

المناحة.المائيةالمواردمنالعلميةالافادةمظاهرمنمظهركلنيالجملة

ءراكشواحتلوا،الحديئةبتقنياته!م1291عامالفرهـونجاءوح!ن

بأنهي!ترفواانعليهمتعيْنالحفاَرةركابعناآنذاكاالمتخقفة

مختلففيالأميينالمراكشينالفلاحينيلقنوهانيستطيعونماثمةيكنلم

teضيقنطاقعلىالريةروع hydrauliqueلم.4ألم،لم

أروعفأنلارىْالعربأسداهاالنيالخدمةأهميةمنالرغموعلى

منادخاوهما-ئوعنيتمثلتئةالاوروالزراعةإلىقدءو!اهدية

منبعضعلىدصتملاللاثحةبانذلك،عدفىهووةرةالجديدةالنبا-ات

لازدراعهممدينونفنحنوهكذا.شعبيةوخُضَرنافواكهناأكثر

transplantingسكرناوقصب،وارزناونجوخنا،وليموننابريرتقالنا

ادخالمنقدفرغواالعربكانويوم.وزعفرانناورماننا،و!وتنا

.و-ودهتجهل!زاللاالاوروبيةالبلدانبقيةكانتاسبانيةالىالس!ر
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،الصليبيونعليها2والتيالحديثةالمكتشفاتمنقليلاانوالحق

أكاثرنفرسهميبهجاناستطاع،المقدسةالارضفي،متأخرعهدفي

عنصرهوالعسلكانالفزةتلكوحتى.هذاالسكرقصباجهجهامما

المسيحي.العالمفيالمعروفا)رزليسيالتحلية

شيوعَال!رببينشائعةوالبَسْتت4الزراعةفيالمؤلفةالكتبوكانت

عربفينجاصةيصغوهذا.بينهموالعقاةكرالنباتاتفيالمؤلفةالكف

وضعهالذيذلكالكتبهذهواشير.وءراكشأسبانيةءربأعني،الغرب

ب"،الأشبيليالعواابنالزراعيالعالمعشرالثانيالقرنفي
مصنفأهم"يهتبرهح!الأقلوايأشرخبرأثمةو)ن.،الفلاحة

--
424(ص،الثانيالمجلد،)سارطون"الموضوعهذافيقروسطي

المهرفةومنالقديمالزراعيا)شاثجُتاعمنبفيدلاالكتابوهذا

أبضأ،يفيدبل،فحسبالحقلهذافيالقائمةوالعربيةريقيةالاش

وهو.4اظاصىالعمليةالمزلفتجاربمن،الاقناعالىادعىنحوعلى

خمسنعلىيزيدماوزراعةمختلفةزبتةوثمانينوخمسأخمسمئةيدرس

ا)لتطعيموطراثق،والسمادامربةاضروبومختلفَ،مثمرةشجرة

في،يُ!ةبرموضوعوهو)11"إزاتبينالروحيوالتناةروالنعاطف

وعلابها،النباتوامراض(العصريةالكشو:منكشفأ،العادة

الداجىنة.والط!ور،والنحل،الماشيةررليةوب

على.الشهيرة،الاندلسأو،!راكشأو،فارسجنائنونشهد

المسؤرةفارسفجناثن.للرياحينوحئهمبالب!تنةالبالغةالمسلمينعناية

الأمئلةأروعمنالدفىوْرأ!ليةفيرةاكؤو!راكشالاندلسوجنائن

،بالغيرةثرشحمخوعلىالمصونةبعزلتهاإنها.افيئناقامةفنعلى

وصفوف،الخربرذواتوسواقيهاوفؤاراتها،بالآجرالمفروشةوأرضيات!ا

ول!نهاؤفاقيأالامرأوليربدو-ر"ةيأا،رزبةوزهورهاوشريرات!اأشجارها
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سرالىد-.يئزفاذءنعنهشئفت3بوبما،عميقتفكيرثمرةالواغفي

قدكلهبذلاثإحمانقول...النباتودنياالعمارةفنبينالجماليةالصلة

دراما-ي!ية""اقلكانتلقد.الجناثنإنثاءفيجديدبمفهومطلت

ةرنسة،تاثنمن"رسميةداأوفخامةواقل،ايطاليةجنائنمن

ابصالاأشدكانتولكنها،،الانكليزية"الجناثنمناتساعأواقل

ار-طءفيثمة-رالولا.نطاقهاضمناقامواالذينأولئكبحياة

،بالرباطالأودايةوفي،باسبازيةالحمراءوفي،وفارسالادنىالشرق

اللانمائي.الملهَمةالمبتدعاتهذهسىرزبيقكثيرةحدائق

بضروبولوعهمللرياحنالمسلمينبحبوثيقأا-ضالايتصلومما

شهيرةوجُوروشيرازدمشقأمستوهكذا.منهاالمستخرجةالشذى

وزنابقوالياسمنابرتقالواالبنفسجوبعطور،الحمراءالورودبعطر

،والليمون،والآس،وا)فرجس،السوسنزهراتتكنولم.الماء

منها.المستمدةالعطوربفضلالسابقةالرياحينعنشعبيةلتقلوالنخيل

لشراثهـايقباونفهمالطالهشأنظارقبلةوالعربيةالفارسيةالعطوروكانت

.الث!رقفيوالض!نالغربفيبةامن:الارضأقصىمن

وضوحأ،أشدانفصالا،الغربفيالعلمانفصلالنهضةعصرمنذ

قليلاإلاملتفمتشمرشيله31تابع،آخربتعبيرأو،الدينعن

(الغربفيأالآنسانكانففما.الاخلاقوعلمالاخلاقمطالبإلى

كانعليهمنعاظمةوسيطرةالطبيعيبالكونأبدأمتناميةم!رفةيكتسب

من،الوسطىالقرونني،العلموبتحرفىر.متلكئأيتخلفالأخلاقيمهتقد

بل،فحسبالدينيةالعقاثدعنالعلمالغربُيفصللم،الكنيسةسلطان

أيضأ.لهاالملازمةالاخلاقيةوالقهودالاممانمفاهيمعنفصَلَهُ

قط.الدينعن،رابناقدكما،ينفصلفلمالاسلاميالعلمأما

الاسلامففي.الرئيسيةفعة10.1وقوتهملهمِمههوكانالدينأنوالواغ
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الدينألوهيةمحلليحلالاالوجودالىمعأوالعلمالفلسفةظهرت

عليهاوتمبيدها.الدليللاقامة،عقايخالنفسرهاولكن،،البدائيةا

يومايمافييجردلمالاسلاميالعلمي!ونأنعجيبأفليىهناومن

كانولكنه-الغربفيحدثكما-الانسانيةالصفاتمنالاياممن

مب!رعهدفيالنربيالعلمأكرهوبباُ.الانسانخدمةفيدائمأ

روعهةمنةرعكلأمسىبحيث،التخصصسبيلاعاذعلىنسبيأ

شموليأ،الاسلاميالعلمظل،عزلةفي-قليلاأو-!يرأيعمل

ال!ونمنكل"ء!ايلبوحدةوهي،الوحدةأ-لمنيَجْهَدُ

الحامم.)_*و).والانسانواللهالمابريمط

العربيالعلمميسورنيكانهلعزرانالمرءعلىالمتعذرلمنإنه

الا%اطوريةزواللمجم،يربلغلملولاأمالوحدةبتالثعتفظان

منواحدوهو،رشد!انٍوالواغ.مطافهنهايةَ،الاسلامية

الدينحقاثقبأنالقولإلىذهب،الع!المسلَم!نعبقريةممثليأواخر

منفصلتين.تظلاْأنبحب(الطمحقائق،)وبالتاليالفلسفةوحقاثق

العلميةالمعرفةيكتسبواأنْلهمقُدْرلوال!ربفلعل،بدريومن

عندهم،الانفصاللتم)ذنالنهضةبعدعصرنشأتالتىالجديدة

فالحقيقة،حالأيةوعلى.والدينالعلمبينما،محتومنحوعلى

طوال،وُثقواالمسلمينأنهيفيهاريبلاالتيالتاريخية

العلومنحتلففيحاسمةنجطواتالقيامإلى،كاملةقرونخمسة

فيوجدواوانهم،وحقافهللدينظهورهميدبرواانشثرمن

ت!وث-قعاءللا،وإنجاحتسربععاملآلانصهارذلك

.واحباط
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رةصماتاءَقِرا

Sartonز"اللملتارح!مفدت!:جورج،طرطونا- , George

ScienceدوءلمهIntroduction to the Histo(91،-2791،بالتي!ور A)

Arnoا4،.+.!).4ء("الاطدمتراث5(تحرير):وت.،2رنولد-2

Islam"لو!لمهega!(3191،)اكنوردص
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عَضردِىِ!الفصلا

بُ!هدَا

وجهةومنا،دبيةالنظروجهةمن،اليناليقدمالعربيالادبإن

العربيةالحياةللراسبعيدحدإلىخصبأحقلاً،أيضأالتاريخيةالنظر

اندثرتالتيالأخرىالساميةالشعوبخلاففعلى.العربيةوالمؤسسات

وضبابتة،منقطعةصغيرةمدؤناتإلامخلئفةيخرالأغلبالأعمفي

وجوهمخنلفلدمًراسةالمخطوطةالموادمنمدهشأَمقدارأالعربُنرك

والازهر،اسبانيةفيالأسكوريالومكتبة.السادسالقرنمنذتطورهم

المخطوطاتمراكربعضاليومهياستانبولومساجد،القاهرةفي

لهامة.

عامحوالىالىيرقىالذيالعريضا،دبهذالغةُ،والعربية

مبكرعهدفيوحنى.السامبّةاللغاتأحدثهي،الميلادبعد055

البنْيةعلىأسِستبدائيةُبئقافة،الاسلامقبلمابَدْوُطؤرجدأ

structureالنموَذجأمسياشعريأوشَكلأشِعربةلغة!،المحدودةالقَبَلية
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الأحيانبعضوفي.بعدمافينُظِمالذيالعربيالشعرلمعظمالمحتذى

وسائلمنالفؤادالىالأقربالوسيلة،العربيعند،هياللغةانيقال

الفصاحة"موهبة!يدعىماعلىمفطوروأنه،الذاتعنالتعبير

1gift of the gab".العمومعلى،العربيتكشفموجزةوبكلمة،

الاْحاديث.بأطرافللاخذوحمثبلغتهمولوععن

فيفيتجلىالفكرعنللنعبيرالابحازبارعةُأداةٌاللغةهذهأنأما

لارادةالخضوعطريقمن"آلأمنتفيدالتي،الاسلام"لفظةمعنى

مِنالأمنهذامثليستمدمَنْ"تعنيالتي"المسلم"ولفظة"الله

ليسثلاثةاقسامأالكلاميقسمونالعربالنحووعلماء."الطريقتالث

فيغنئاستمدواالعربولكن.والحرف،والفعل،الاممهيغير

علىبذلكمُضْفين،قديمةجنورمنجديدةكلماتباشتقاقهماللغة

shadesالمعانيلظلالالمجالومفسحينجديدأمهىالقديمةالكلمات of

meaning.معجميةأنشأتالعمليةوهذهvocabularyالحيوية،بالغة

طواعيتَهاأثبتتمعجمية...التصويريةبالطاتةمفعمة،التشخصشديدة

نجاصة.وللثمعر،بعامةللأدبالبعيدة

وسانلبلدانهاعلىوالاستيلاءالأخرىبالشعوبالاحتكاكُوقدم

إلىالصحراوبونالفاتحوناندغوحيز.اللغة)غناءإلىأفضتجديدة

نأإلىسبيلهفيالعربياللسانكانالعربيةالجزيرةشبهتخوموراءما

قوةلاdynamicديناميةقوةالعربيةكانتوإذ.عالميةلغةيصبح

وحتى.جديدةومصطلحاتكلماتوتبئتاتسعتفقدstaticسكونية

منهاعدد"وخناك،آجنبيةكلماتعلىالمرءيقعالجاهليالث!عرفي

التعابيربعضاستعرتلقد.الفتوحعصرشعرفي،طبعأ،أكبرُ

منوالدينيةاللآهوتيةالنعابيروبعض،واليونانيةالفارسيةمنالادارية

YAI91-الاسلام
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.82اليونا:يةمنوالفلسفيةالعلميةالتغابروبعض،والسريانيةالعبرانية

الرثيسية.التعبيرلغةهي،الفتوحعصرطوال،ظلتالعربيةأن!د

أهمأمستتدالعربيةكانتحتىعشرالحاديالقرناطلإنوما

إلىغربأالاندلسمن،ألمشزكالتفاهمابتغاء،الناسيصطنعهالغة

الرثيسية،الثقافةأداةبوصفها،حقتولقد.شرتأالاسلاميةالهند

واللاتينية.،واليونانية،والآرامية،كالقبطيةالقديمةالثقافيةاللغاتمحل

لقد.والعلمالأدبولغة،والدينالبلاطلغةأمستقدالعربيةكانت

فيحتىوسلطانهابقوتهامحنفظةتزاللاالتيالجامعةالرابطةهيكانت

.هذاالناسيوم

اثرهالعربياللسانتركسمديأتعريبأالبلدانتُعَرثلم-ثماوفي

تأثرأالانكليزيةتأثرتوكا.الأخرىالاسَلاميةاللغاتفيواضحأ

الفارسية،الجديدةالمسلمينلغاتاشتملتفقدواللاتينيةباليونانيةعظيمأ

الألفاظمنضخمعددعلى،والسواحليةوالملايوويةوالاورديةوالركية

لمالسياسيةالاسلاموحدةانحلتوح!ن.العربيةبالحروفوكُتبت،العربية

العرببلادوفي.كلهالاسلاميللعآلمالمشتركاللسانهيالفصَحىالعربيةتعد

ا!طُنعتبالضادالناطقةالبلدانمنوغيرهماوممرسوريةوفي،نفسها

العكس،على..اندثرتقدالعربيةانيعنيلاهذاولكن.عاميةلهجاتٌ

والتعلم.وا،دبالتجارةلغةالبلدانهذهمنكثرفيتزاللافهي

أول،الأغلبالأعيمفي،اليومهيوتلاوتهالقرآندراسةتزالولا

مسلمكلعلىيتعين،النظريةالوجهةومن.مسلمكلثقافةفيخطوة

العربي.بنصتهالقرآنيتلوأن

.،،

:برنارد،لويسراجع82

Bernardلو!,3rd.ed.".ء,134 Lewis : The Arabs in Histo

05691Hutchinson's University Library. London
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علىوسحرهاسلطانهافرضتلغة!-ومعبرةغنيةلغةفأنوإذن

وسائلمنرائعةوسيلةالعربيللأدبأتاحت-الناسمنملاين

هذاتحليلعندليتجلىالتناقضوهْمءنثيئأولكن.والتطورالنمو

حيثمنالأعلىالطرازمنأدبٌالقطعوجهعلىهوالذيالأدب

العربيْمن2نتوبأنناذلك.الخالصةtechniqueوالئقنيةالشكلُ

الخاصيّة،هذهعنيتكشفأن،بعيدحدإلىفردانيأانساَنأبوصفه

تراثهعلىينطبقلاهذافأنذلكومع.أيفأأدبهفيالذاتعنكئعمير

ليسالاسلامفيالفردانوالواغ.الاسلاميةالعهودالىيرقىالذي

أجلومن.بالتهاتحادهخلالمنإلا،فردوهوبما،شأنمنله

نإ.اللهفاالفناءطريقمنفردانيتهلفقدانيكافحالمسلمنجدذلك

الشخصيالنأملإمكانيةعلىليقضيالال!يةللذاتالمطلقالاذعان

.العربالاْدباءعندالعظيموالنفسي

وأدانتيمثلمنلرجلصنو!العربيالادبفيفليسهناومن

وولففيرجينياأو،جديد!Donneدونأجونأأو،شيكمبير

الخصائصلاالثاملالنوعيالنمطإن.معاصرانجويسجاممسأو

نجدإننا.العربيالكاتبباهماميستأثرالذيهوالفرديةالسيكوتوجية

قوالبنطالمفرغةالمماثلةالرسميةالانماطمنلهنهايةلاموكبأعنده

،والمخبول،والولي،والخليفة،والوزير،المحار+نجد-محددة

حكامأأو،افرادأمحارب!ننجدلاولكنناالعاشقةوالفتاةالعائ!قوالفنى

وأهملبالأنماطآلكاتبتشبثإذاولكن.أفرادأعاشقنأو،افرادأ

الدتائقووصفالأسلوبنبفائقةاستاذيةتتم-لهماكئيرأفأنهالأفراد

وتزهر،الحقيقيةالفنيةمهارتهتبرزالمجالهذافيإذ.التفصيلية

اكتشفرتيبأروتينيأ""الكلامموضوعكانفاذا.الفذةعبقريته

وتقنتاتوالتمثابيهالاستعاراتإن.مذهلةالعرضفيأصالةالقارىْ

(المعرب).163ا-ا573ايتافيزيقيينالثعراءزيمميعتبرانكليزيضاعر.
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أثرأرشيقأمتنوعأ.فتخلِّفبهلوانيةتكونتكادبراعةفيلتُصْطنعُاللغة

القرنفينشأتهذهأيامناحتىحُفِظتالتيالجاهليةالقصاثدولعل

المصقولالمُخكَمشكلهاولكن(.م.ب622-005)الاسلامسبقالذي

بدلاالشعريالفنتطورمنطويلةمرحلةأنعلىكافيأدليلاينهض

منها.أعتقهومانعرفلاالتيالنماذجهذهحتىسبقتقدتكونأن

ومن،والكتابةالقراءةيحسنونكانواالذينالقُدامىالعربهمُوقليلد

أدبغير،الأغلبالأعمني،العهدذلكفييكنلمذلكأجل

حيةهومروسآثارأبقَوْاالذينالرابسوديستيونفعلوكما.شفهي

شفهيأ،نفلآالأدبهذاالعربالرواةنقلكذلكالاغريقبلادفي

بتدوينالعلماءيقمولم.ذلكعلىانقضتطويلةفترةبعددُؤنثم

العهدأواخرفيالاممخدوهاولم!عراقةالأشدالكلاسيكيةالأثارهذه

يُنقلدبا13فكانالعمرذلكقبلاأم.العباصيالعهدوأوائلالأموي

مدينةفيالفْناجامعساحةتزالولا.المحترفينالرواةألسنعلى

قُصاصهافيلتمثلهذا"الرواية"فن!منببقيةتحتفظالعصريةمراكش

فين.المحز

الكتابخلعهالذيالاصمهي(الجهلأوالبربريةعصر)الجاهليةإن

ذلكوفي.الهجرةسبقتالتيالكلاسيكيةالحقبةتلكعلىالمسلمون

بلالشاعرحقوقمنحقأفقدكان.نريأدبثمةيكنلمالعهد

ساردأ،عشرنهتاريخشعريقالبفييقصانواجباتهمنواجبأ

الشاعرنهضلقد.بفضاثلهممتغنيأ،الحربيةثرهمTمممجدأ،انسابهم

نبوغوكان.المبكرالعربيالمجتمعفيجدأبالىحدالىهامةبوظيفة

وكان.والاحتفالللابتهاجعظمىمناسبةالعرببينالشعراءمنضاعر

الذيالرجلأي،اسمهعليهيدلكما)الشاعربأنيؤمنونالعرب

الشاعرأن2والوا.سحريةوبقوىللطبيعةخارقةبمعرفةيتمتع(يَعْلم
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فيأفرادهايهديالذيحكيمهاأوقبيلته(كاهن)عرأفكانالوثنيْ

المترحلالبدوىدأبمنوكان.الحربفيالنمرعلىويحضتهمالسلم

نأوالمراعىالماءعنبحثأوقفارهاالصحراءمجاهلفيالضارب

بواحاتبالفوزيتصلمافيللمشورةالتماسأالشاعرإلىيلتفت

.جديدة

المقفتىالكلامأو،السجعهوالشعريالكلامفيهأفرغشكلوأقدم

أجلومنالقرآنفيذلكبعدالسجعاصطُنعوقد.وزنغرمن

ا!رأنمنالرغموعلى.شاعربأنهمحمدأالرسولالعرباتهمذلك

بالشعريُعرفماصنوليسفأنهفيهلبسلانحوعلىبلاغيالمسجغ

jالمرسل blank verseاملا.كجهلاالعربيجهلهشكلهو

يُعرفوكان،الستجعمنتطؤر)نماالشعريةالاوزانوأول

عادةيتألفقياصيئغرiambicلىلامبيكيوزنوالرجز.بالرتجَز

وجميع.الواحدالبيتفيالاكزعلىتفاعيلستأوتفاعيلاربعمن

بقافيةتتناغمأنيجب،ليتمئةعددهابلغولوحتى،الأبيات

الأبلحادممطإنشادفيظَهَرماأولالرجزظهروانما.واحدة

يسُوقونممنغلامأأنيُروى)ذ.يُعْتقدكانشأومنه)الحُداء(

ووفقأرواقطغيرنحوعلىويكررببكيفأنشأيدهانكسرتالأظعَان

!ايداه،وا،يداه،وا09متنهيمتطيكانالذيالايقاعيةالبعرلخطى

نحوعلىنثأالعروضيالوزنهذافأنكان(ماوأقي(ايدييا،آه)

اصطنعالذيالبدويعرفهاالتيالصحراويةالخبراتمنبالكليةواعلا

.الشعريللايقاعالحدْسيح!ه

قدالروحيالحقلفيالعربيةالحضارةم!ثرأعظمكانتوإذا

الشعرهوكان،القرآنبعد،منجزاتهاأسمىفأناللغةفيُأفْرِغت

الذهبيعصرهأوالكلاسيكيالثعرِعهدُبدأوانما.العربنظرفي

ثبهأرجاءمعظمفيالث!عراءكانعندما،الميلادبعدالسادسالقرنفي
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الحيوانية.الحياةوعَرْضالمثالية

السادسالقرنفيوعاداتهمالعربخُلُقعننعرفهمماكثرآإن

المعقفة.أوالطوالالسبعالقصاثدفيأي،الراثعة"المعلقات"فيليتجلى

القصائد"،التعبيرلهذامُرْضتفسرأفينعرفلااننامنالرغموعلى

انهالظنوأغلب.نفسهاللقصائدمعاصرغراللقبفأن،"المعلقة

جامعُهااصطَنعَهُ،الامويةالسلالةعهدهومتأخرعهدفياصصُفِح

الأدبفيبهاتتمتعالتيالشرفمنزلةعلىيدلوهو،الراويةحَفاد

.84مكةفيالكعبةااستارأعلى،ذهبيةبأحرفهـطورةتعليفهاعلىلاالعربي

عامحوالىتوفي)القيسامرئمعلقةالسبعالمعلقاتوأشهروأول

الجاهلينالشعراءأعظم،الظنأرجحفي،أيضأوهو(م.ب.545

تشوسبمقاميكونماأشبهالعربيالأدب.فيمقامهان2والوا.جميعأ

Chaucerضوءعلىاليهنُظِرماإذاإنه.الانكليزيالادبفي

وأوصافهالمحدودةموضوعاتهبدتثقافةالأوممعالمنأخرةالعصوربعض

منالرغمعلى،الشعريللشكلملائمةغيرالواقعيةالصحراويةللحياة

صورة،الأحيانمنكثيرفيفاثقسحرٍوفي،اليناتقدمقصاثدهأن

الاساسيةالفضائلذاتاًلحياةهذهوكانت.البدويةللحياةدقيقة

نفسهوالمسلك.الرئيسيةغاينَهاالحسيةوالمتعةاللهومنتجعلالمتجقمة

الشعراءحياةفيأيضأمنع!لىالدينيةأوالروحيةالخصائصمنالخالى

.الأخرىالسثالمعلقاتأصحاب

فيدُعيتوالتيشهرةالأعرضالجاهليةالقصائدهذهجانبوإلى

شأنذاتأخرىشعريةمجموعاتثمةديوا%كانتالمجموعشكلها

!للمعلقاتمعاصرةالصئعةمحكَمةمجموعةٌالمجموعاتهذهومن.وخطر

."المَفضصَليات"ب،المُفَض!لاللغوفيالفقيه،جامعهاإلىن!بة!دُعيت

،A22ص،الابقالمرجع.
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القصيدةبناءفيقواعدوتتبعون،واحدةشعريةبلغةينظمونالجزيرة

صارمأالتزامأ(العمودهذا)أوالقواعدهذهالتُزِمتوقد.متثمابهة

ظلفي"الانشقاق"دعاةوضعهاعندماالأمويالعهدأواخرحتى

الزقيبوصفهافتكرشذلكبعدلتعود،الثكموضعالعباسيةالخلافة

.هذاالناسيومحتىالغالب

هوالكلاسيكيالعصرفيأعُرِفالشعرأشكالمناشكلوأهم

يقللاولكنه،متفاوتالابياتمنعددمنتألةتالني،القصيدة

ميسورفيوكان.مثةعلىيزيدولا،بينأوعشرينخمسةعنالعادةني

الذي،الرجزخلامايشاءالشعر!كورمنبحرأفييصطنعأنالاعر

كانتالحريةهذهأنبيد.الرفيعالقصيدةمقاممعمتكافىغراعتُبر

وطريقةالموضوعاتلأن،الشاعرمُنحهاالتيالوحيدةالحريةهي

08وإحكامدتةفيباتباعهامُلْزم&فهو،َلهمرسومةكانتمعالجتها r

أطلالأوقبيلتهأطلالذكرىيستحضرأنيقتضيهالأولواجبهكان

لكييقفواأنمعهميَرْحلالذينرفاقهمنيلتمسأنثمصديقةقبيلة

غزليةمقدمةالىينتقلثمومن.السابقننُزلاءهايخاطبأنلهيُتاح

عنمفصلبكلامالاحيانبعضفيذلكعنيستعيضوقد()النسيب

صمدية.بأهميةالعربيعنديتمتعحيوانمنهماوكل،وفرسهجمله

عنتمنالنهارقيظوفيالليلفيالزخلاياهأورثهمايصفإنه

لشائكةٌالنباتاتو)ن،الملوحةإلىضاربةلموحلة*المياهإن.وإرهاق

نُظِمتالنصَراءمننصيرٍموطنَ:غايتهيبلغوأ%سأ/.مصوْحة

تصؤرالاسلاميةوالقصيدة.مديحهيلتىوهناك،شرفهعلىالقصيدة

البطوليةالفضائلوصفطريقمن،بعيدمدىالىالبدويةالصحراءحياة

رينالد:،يخكلسونراجع83

,theArabsلو!هلمهst3أكلدلوReynald .A Nicholson : A Litera

07091.76,Cambridge: The University Pressء.
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الغالبهكثرلها،ومُقَطعةدصمدةعشرينمننحوعلىيشتملديواناخها

وهوداالحماسة9ديوانأيضأوهناك.ثانوينجاهليينشعراءنظممن

بينوالفرق.836عامحوالى،ال!ثتاعرتمامابوتخيرهامجموعة

القصائدمنمجموعةالاولىأن"الحماسة"وبش"المُفَضليات)

البارعة.الشعريةالمقطعاتمنءموعةالثانيةآن-يئفي،الكاملة

القرآنُ،العربعند،الثرممطالأدبوثائقمنوثيقةوأقدم

فيآخذدالحُفاظعددبأنتؤذنبوادرظهرتفرق.نفسُهالكريمُ

جَ!عَ،ثابتبنزيدُ،الوحيكاتبُكُففخطِرنحوعلىالتناقص

هذهعلىأشرفقدبكرأبووكان.كتَابشكلفيالقرآنيةالآيات

الخليفةمنبأمربُذِلمستأنفجَهْدإثْر،بعدماوفي.المهمة

بطرألمسليمااليناوصلالذيالنفاثيالقانونيشكلهنالقر2اتخذعثمان

تحريف.أيعليه

تباينأيتباينأسلوبهأنليُظهرالقرآنالىالنظرإنعاممنشيثأوان

أما.الوحيخلا!ماتلقىالتيالنبيحياةعهودلمختلفوفقأكبيرأ

ثم،الفافةتتقدمها،اولاَالطُولَىالسُورمنأساسعلى،ترتيبه

أمماالرتيبهذافيثمةفليس.محضٌفاعتباطيئ،قصَراَالأشدالسُور

العاملوحدههوقِصَرَهاأوالسورةطولإنبل،تاريمنحئتسلسل

الوحدةإلىالقرآنافتقاروبرغم.أالكتاب"منمكانهايقررالذ!ط

البلاغيالنزسِمةهيكلهاسورهِعلىالغالبةال!مةفأنالاسلوبية

.المجوع

،الهجرةتبلمكةفيتِدمأالأشدأوالقصيرةالسورنَزلتوإنما

.الهجرةبعدالمدبنةفيحداثةالأشدأوالطويلةالسورنزلتحينعلى

ترابطأآياتهابينوان،طِوالهامنالهامئةَأشدتبدوالسورقصارإن

السورصماعأنالحقوفي.نظاميوزنأيماثمةليسانهبركم)يقاعيأ
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بأثرشبيهأأثرأالمرءنفسفينحقفماكثيرأالعربيالأصلفيتُتْلى

الآثارسائرمثل،نبالقر3أرِيدلقدُ.المغنافى-ئيالتنريمأوالسحر

يسمعهأنالمرءعلىويتعين.جهيرصوتفييُتْلىأن،العظمىالأدبية

.قدرهحقويقدرهعادلاحكماَعليهيحكملكيمُرتلاَ

المؤمنينجميعيؤمن-ع!االمباثرةاللهكلمةممثلنالقر3كانوإذا

علىلامضمونهعلىقائمةالاساسيةقيمتهتكونفعندئذ-الصالحن

،uniquenessأوْحدتتهمنالرغمعلى،الشكلوذلك.الأدبيشكله

ماأنهإذالتاليةالعصورفيالعربيللشعرالمحتذىالنموذجيُقَدملم

معجزأكانالحقيقيةاللهكلمةوبوصفه.للشعرالحقيقيبالمعنىثعرأكان

مِنْشيءأيما،بساطةبكل،ثمةيكنلم،محاكاتهالىسبيللا

مسكِنمثل،خدرَالقرآنبأنالقائلةالاتهاماتفانوهكذا.مِثلِه

ئحكمةأدبيةُبقيودوكتلَهُالأدبإلىالمسلمنميلَ،الَمسكتاتمن

.التثيءبعضمتكففة"اتهاماتهي

الأغلب.الاْعمفيوثنيأالشعرظلللهجرةالأولالقرنوخلال

التناغمحيثمنولكن،نبالقر3-المعانيمنبمعنى-النثرتاثرلقد

التوكيدعلى،لىفطريةنزعةينزعالعربيولقدكان.غيرليسوالاْبقاع

.الفكراتفيوالتوازيالتوازن

تلك،القرآنتدويننتاثجمنقصبئحدإلى"هامةنتيجةٌوهناك

الاصيهديةفقدكانت.العربيةاللغةstandardizationتقييسهيالنتيجة

الحركاتفأنوهكذا.consonantsصامتةأحرفمنكلهالتألفالعربية

vowelانصوتية marksالتيالمميزةوالنقطالسريانيةمناستعيرتالتي

النصجَعْلعلىساعدتإنماتحتهاأوالمتشابهةالصامتةالاحرففوقتوضع

،يتركوالاأنالمسلمينعلىتعيقلقد.و)حكامأدتةأشدنيالقر2

التأويل.سوءأوللنموضمجالأكط،ثمة
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قدالرسولصحابةمنكثيروكان،بالعراقوالبصرةالكوفةوفي

.الشهرةالنحومذاهبنشأت،رحابهمافيواستقروااليهماشخصوا

معستكرينأمرهماأولوكانتا-الشقيقتينالمدينننهاتينانوالواخ!

بعيديْمركزبنأمستاأنلبثتاما-الحطاببنعمربناهماللجند

وقدشار!ما،علميعلىضحالعربيوالنحوالعربيةاللغةلدراسةالصيت

الامبراطوريةففي.بغدادمدينةُ،متأخرعهدفي،المكانةهذه

فيالداخلينتعليمإلىالحاجةُكانتبالغةسرعةفيالمتناميةالاسلامية

،القرآنتفسيرفياللغةبصفاءالاحتفاظفيوالرغبةُالعربياللسانَالدين

الاهتماموراءالدافعةالقوةهماكانتاالرغبةوتلكالحاجةهذهانأقول

المعاجم.ونأليفاللغةبفقهالفعال

،متسارعنحوعلىالمتعاظمالعربيةاللغةنفوذإزاءَ،ليعجبالمرءوةن

فنحن.العظمىالتوشعيةبالحركاتمتأثرغريظلأنللشعرتأتقكيف

فحسب،هذاليس.للملحمةأثرأقيعلىالعربيالادبفينقعلا

المألوفةالبدويةالقصيدةعموديلتزمليكاداالفتحعهدفيأالشعر)نبل

المسلمينالمحاربننلم!ثرسجلاَنفسهمنيجعلأنمنبدلاوأكراضها

الشعراغراضإلىأضيفجديدغرضأمماثمةكانو)ذا.البطولية

إمعانأأشدبَلاطيئمجتمعٌاستحدثهاالتيالغزليةالقصيدةهوفذلكالقدكلة

الذي،الغزلأنوالواغcosmopolitanismوالعالميةurbanismاتدينيةفي

يلعبأنالىانتهى،الجاهليةللقصيدةتقليديةكمقدمةيُصْطنعكان

.لِذاتِهِيُنْشدوأصبح،بروزأأشددورأالأموينظلفي

ابيبنعمرُالفزلىالعنصرعلىالتوكيدوضعواالذينالأدباءوأبرز

،العربأوفيدأومكةجواندون،(م.ب.971عامتوفي)ربيعة

ممثلي2خريكونأنيكادالشاعرينوكلا.(بُثَيْنةأجميلومواطنه

وكانت.الخالصة،العرببةالجزيرةشبهمدرسةأو،البدويةالمدرسة

أكلذات،معيتةلأحداثتسجيلا،انشئتالتيالمناسباتقصائد
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مدىعلىحيةظلتشعبيةاسطورةوثمة.الأولالمفامفيشعبي

الذيالخالدالحبقصةوهي،واكسكيةالفارسيةالرواياتفيالاجيال

الخالصةالعربيةالقوميةتعدولم.الخرافيةلليلىالبطلبالمجنوناستبد

النظربصَرْف،الاجنبيميسورفيكانفقد.هامدورأيمالتلعب

باللغةوكتبوتكلمالاسلاماعننقما)ذاعربيأيصبحأن،قوميتهعن

العربية،باللغة،كتبهأدبأالعربيالادبأم!ىوهكذا.العربية

عربأ.أوسوريينأومصريننأوفرسأالواغفيكانوارجال

الىبالنسبةحضانةدؤَرَكثرةنواحمنَالأمويالعصركانوإذا

.أخص!وجهعلىالاْدباذبالنسبةصحيحالحكمهذافانالفنون

شعرية،وكثرتها،العصرذلكمناليناتحدرتالتيالقليلةوالمقطعات

أنهوالواغ.الجاهليالشعراسلوبعنضئيلاَانحرافأالاتبديلا

بعضذهبفقدالأمويوالشعرالجاهليالبدويالشعربينالشبهلشدة

بعضانباعتبار،معاصرينكاناربماالشعرينبأنالقولالىالنقاد

بهقام-الثخصيالهدفمن-خلوأبيضتزويرجم!هـدالجاهاكطالشعر

.الأمويون

الأخطلهم،الكبارالشعراءمنثلاثةالأمويالعصرعرفولقد

غالببنهَقام)والفرزدق(071-064حوالى،غوثبنغياث)

.972(عامحوالىتوفي،عطتةبن)وجرير(064-732حواَلى

منكلاولكن،الجاهليةفيمعروفناكانوالهجاءالمدحأنوالحق

أحوالظلفي،بالغةبوفرة،أكُلَةُىُت2الشعربيئالغرضننهذين

حباتهماسنيمعظموجريرالفرزدقسلخوانما.المدنخياةمنجديدة

اهمامفي،أنفسهم،الناسمنالبسطاءتتتعهاشهيرةأدبيةمبارزاتني

علىللفرزدقمنتصرأالمعركةفيالنمرانيالأخطلُوشارك.فقالناشط

منككٌلماتإذنتقتلأنالكلماتميسورفيكانلوو.جرير

بينهم.المتبادلةللشتائمحدأيماثمةيكنلماذ،مرةمئةاللائة
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صارخأتنافيأالورعمعالمتنافيةالأمويالقصرنزعاتنذكروحين

نصراني،وهو،الأخطليجعلونالاموييننرىاذالعجبيأخذنالا

خليقأكانولقد،الخمرمدمنيمنالاخطلوكان.بلاطهمشاعر

علىدخلوتدعليهعيناهوقعتلوتقيمسلمأممااشمئزازيثرأنبه

عنقهمطوِقأ،الزاهيبالحريررافلا،اشتئذانغرفي،الخليفة

الخطابةزعماءمنزعيما!كاناذهبيصليبمنهايتت!لىذهبيةبسللة

والنقاد.العامالرأيتكوينفيعظيمنفوذوذا،الحزبية

،والهجاء،المديححَلبةفيالمجليالاعريعتبرونهالعرب

.والغزل

التيالقليلةالقطعمنيؤخذماعلى-وجههفيتكشفالنزأما

غلبتالتينفسهااللا)سلاميةالدنيويةالمسحةعن-منهاليناو!لت

.الأمويالشعرعلى

تفؤقعلى،السخفيجاورانعقادأ،منعقدأالامويناجماعكان

مضاهاةنييطمعأنأحدميسورفييكنفلم،الجاهليةالوثنيةالقصاثد

مفرلاreactionارتكاسحدثالعباصيالعصركانإذاحتى.الشعريكمالها

تدينأأشدروح:اثننعاملنبفضلوذلك،المحاباةهذهضدمنه

المقاومالفارييواتنفوذ،فقطبالاءمولو،الجديدالعصرشملت

عامتوفي)تُتَيْبَةابنتجاسرالتا!عالقرنأوائلوفي.العربلطغبان

AM.أنُتدْرسواقزح،الأدبيالنقدعلىالغالبةالنزعةانتقادعلى(م

جمالىأساسعلىالعصرث!نالادباءوآثارالكلاسيكيينالادباءثار2

توفي)نواسابوكانوإذ.فيلولوجيأوكرونولوجيأساسعلىلا

المقدسةللمعتقداتالجريءالمهاجمَذلكداثمأهو(م.ب.081حوالى

طريقةمن،وأبكرأقدمالثامنالقرنمنفزةفيحتى،سخِرَفقد

الففطئلوتمجبد،اليهاالخطابوتوجيهالأطلالعلىالوقوف
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ية.البدو

البدويةللقصيدةتنكرواالذينالمشهورينالحديثةالمدرشةشعراءوأقدم

باتمجيدفيوقصائده.اياسبنمطيعهوظِهريأوراءهمونبذوها

هوالخبيثنواسأباأنبيد.الشعوروعمقالتعبيربأناقةتمتازوالخمر

وبذلكالقدمالأدبيالتقليدَ،البراعةمنقَدْربأقصى،حطمالذكط

نديمآلهرونكانوإذْ.الجديدةالجماعةوجوهرينوجهأبرزأمسى

.ليلةالف!فيالبلاطمهرقيوكأنهتمثلهعنه!صورةاليناتحدرتفقدالرشيد

فيبرعلقد.شاعرأكبيرأبو!فهنتذكْرهأنعليناولكن،"وليلة

ليتورعيكنولم.والخمرياتالغزلفيوتفؤق،والرثاءوالمدحالهجاء

فسوقهأنوالواغ.الجسديةالملذاتفيالانغماسفيإسرافأمماعن

المجتمعطبقاتوفيفيهالسائدةوللعاداتالبلاطلحياةانعكاسأكاناو!هنكة

العليا.

-159659،الحسهيئبنأحمدالطثبابو)المتنبيواكتسب

طوال،نفسهتختلأنهمنهذااسمَهُ-النبؤةعيِمدأي-(م.ب.

عندمحهيربالغةبشعبيةيتمتعوهو.جديددينمؤسس،بعينهافزة

علىالهربيةفياأديباعظميعتبرهبعضهمانبل،العربالنقادمن

ربماالذينالغربيينعندمماثلا!دئتجدلاهشهرتولكن.الاطلاق

الممعنةسفيوخيالاته،ينبغيمماأكثرالمصقولةتعببرهطريقةمنهنفرتهم

بدلاعندهالتعبيروفخامةَالبلاغةلعلمالموفقاصطناعهأنبيد.البعد

فيكتورمثلعث!رالتا!القرنشعراءمنعظيمبشاعرالمرءيذكْراأن

اصطناعفيواصالتهالمتنبيبراعةأنوالحق.أحوالهأحسنفيهيغو

وإنه،العربقلوبإلى،تحفظماغيرفي،حبْبَتاهوالقافيةالأيفاع

شاعرالأحيانبعضنييُعتبرالذي-أقرانهمنغيرهدون-هو

الحديئة.العربيةالقومية

العالمفي،أكزمباثرةباستجابةاليومينعمالذيالثاعرأما
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سوريةفيوُلد(م.)739-1557المعريالعلاءابوفهو،الغَرْبى

نحتلفوهو.َطفلبعدُوهوبصرُهف!!بالجدريوأصيب739عام

غلىتقوممماأعئرالمضمونعلىتقومأهمينهأنفيالمتنبيعن

يتصمشعرفيتعبيرهوجدوفلسفيأتأملبأعقلالقدكان:الاسلوب

وانكر،الأولادانبابالجريمةمنبأنآمنلقد.والالحادبال!خر

خرافهْالدينبأنالقولإلىوذهب.اللهعندمنوحيأالقرآنيكونأن

51أغرمبلغأالمجالهذافيالجرأةبهبلغتولقد.القدماءابتدعها

المقدسالكتابفيهققدممائلاكتابأفوضع،القرآنيالاسلوببمحاكاة

نوعهايكنمهماالدوغماتيةالعقاثدنحشىكانوإذ.مضحكأتقليدأ

ومن.الدينيالمضمونمنخلْوانسانيةفلسفةعلىالتوكيدوضعفقد

وعند.أحرأمفكرأ9أوعقلانيأَمفكرأنعتبرهأنعلينايتعينهنا

اكتسبقدكان،عمرهمنوالمانينالرابعةفي،5701عام،وفاته

الأدبفيدروسهلسماعوفدواالذينالطلابشكلولقد.وشهرةثروة

بالهجماثنفكرح!نونحن.العربية(المجمع)أوالاكادمميةمننوعأ

نعزوأنالانستطيعلا"الراهن"الوضعوعلىات!تةعلىشئهاالتي

عظيم.تسامحمنالاسلامأظهرهماالىوالتعبيرالتنقلفيحريته

وتاليفاللغةفقهإلىبالاضافة-السيرةوكتابةالتأريخوكان

وضعوقد.القرآنيةالدراسةلتفدمالمباشرةالثمرةهما-المعاجم

مبكر.عهدفيللرسول(سيرةاولأ(م768عام)توْياسحقابن

الشرععليهيقومالذيالرثيسىالاساسبوصفه،الحديثأنوالواغ

الشريعة.صاحبحياةعنالممكنةالمعلوماتكلبجمعقضى،الاسلامي

سرعةفي.تبرزوأقوالهالرسولأعمالتصورالتيالاحاديثوشرعت

غليهابُنيتالتيالمادةهو،الواخفي،الحديثكانولقد.بالغة

والتاريخ.السرةفيالموضوعةالمؤلفات

203

http://www.al-maktabeh.com



الأشكالهذهعلىالغالبالطابعهوالتدقيقفيالمغالميالاسهابوكاق

التسلْسلإلىهدفوامماأكزالدقةإلىالمؤلفونهدففقد.الادبية

وليسفيهاتبدوفالأحداث.السيكولوجيinsightالاسنبصارإلىأو

سلث.بنتظمهالاسبحةحباتفكأنها،رابطبينهامايجمع

بمثل،مبزرغيرمنأومباشرباعثغيرمنتُرْوَئالثانويةوالوقاخ

هذهأنبيد.الرئيسيةالاهميةذاتالوقاخبهاتُرْوَىالتيالامانة

نحوعلىالمكتوبالتاريخاكنشافبهجةالمعاصرللمؤرختتتىالطريقة

الكرونولوجيالثمكلشرشكلايماتتخذلاالتيفالمجاميع.موضوعيئ

هذهمنمصدروكل.شخصيئنفسانيتأويللأيمجالا!تدعلا

المدؤنالتاريخنفسَبحعلحدإلىوالوثائقبالاسانيدمعررالمصادر

أوليأ.مصدرأالطريقةبهذه

علىالفائمالتقليدبهذاالمصنْفةالتارنحيةالكتبعلىالامثلةأبرزومن

"والملوكالرسلتاريخ"كتابالتفاصيلايرادفيالكمالوتوخيالدتة

239-جريربنمحمدجعفرابي)للطبري AIAوحوليات.(م

بطريقةوالمدؤنة،والموسوعتيالكونيئالنطاقذات،هذهالطبري

شاهدإلى،ذلكتي!رحص،،واقعةكلتسندأنتحاول،"الأِسناد"

منسلسلةعبرَالمؤلفإلىروايتهانتهتمعاصرشخصإلىأوعيان

هذافأنوهكذا.البمثرطاتةفووتكونتكادمهمةوتلك،الرواة

يشتهيهالذياللحم:الأوليةالوثاثقمنمجموعةالواغفيهوالمصتف

إلىالخليقةمنذالممتدةالفترةيستغرقتارنحهأنعرفناو)ذا.المؤرخون

اربعنتأليفمنالطبريإلىنسبمآنستغربلمللميلاد159عام

.عامأَاربعينطواليومكلصفحة

المسعوديالحسينبنعالطالشمولىالكليالطابعذويالمؤرخينومن

."العربهيرودوتس9بلقبفازبغدادىوهو(م569عامتودط)

topicalالمو!وعاتطربفةا!طنعلقد methodمستقطبأالتاريختدوينني
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بالحياةنابضأأسلوبهوكان.والملوكالحاكمةالسلالاتحولالأحداث

منجانبوصلناوقد.التارنحيهالحكايةالىلجوثهمنبسبب،ظريفأ

الذ!مروج"كتابهنيوذلك،مجلدأثلاثننالبالغةالواسعةثاره2

برمنهالعالمتاريخيستغرقالكتابهذاانكولما."الجوهرومعادن

أقربجاءفقدماتعأشيئأبوصفهالمؤلفاعجابأئارمابكلويُعْئ

التاريخ.فيكتابإلىمنهالموسوعةإلى

عنبسيطةفكرةكرتعطيناأنتستطيعلاالئيالنفيسةالآثارومن

بنلمحمد"القهرست"كتابالأيامتالثفيالعلميةالحياةازدهارمدلى

."الفهرستصاحب"بالشهير(م.599عامتوفي)البغدادياسحق

لنفسه.نصبهالذيالمدفمنبسببالمعرفةمناجمأشىمنواحد)نه

الينايقدم،ها:ل!اسهابأمُ!هبأالعربيةللكتبفهرستأبوصفه،فهو

الموضوعاتاختلافعلى،العربيةاللغةفيالموضوعةالكتببجميعثبتأ

أنسابعلىينص)نهبل،فحسبهذاليس.الجنسياتوتعدد

منمناسبأيراهماكليوردكما،وفاتهمأوولادتهموتاريخالمؤلفين

الببليوغرافيالسجلهذاأنأسفومن.بحياتهمالمتصلةالمعلومات

ويتحدثيصفهاالتيالكفمعظممنلنابقيماكلهوالنادر

عنها.

خقكانبنالدينشمس)خَقكانلابن!الاعيانوفياتأكتابأما

1211-YArلقد.!الوطنيةللسِيَرعربيمعجم"أولفكان(ا

أقدمبهفاذا،النارنحيالتسلسلعلىلا،الابجديةعلىصاحبهرئبه

.(الأعيان)البارزينالمسلمينجميعسيَردفتيهبينيضم!كتاب

تكشفتالمحتذىَالنموذجهيكانتالتَيالحديثوكمجموعات

.المألولىنوالموضهيةالدقةعن!الوفياتأ

.(.م-13321456)خلدونابنهوالاسلاممؤرخيوأعظم

واشهر.الشماليةافريقيةفيحياتهسنيمعظموقضى،نوفلىؤلمدفي
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مفدمة"!توينبيالبروفسوراعتبروقد.!العبَركتابُاأثاره

أممافيعقلأمماالآنحتىأبدعهنوعهمنأثرأعظمَ"ا(ممتابذلك

كانرجلءنالئ!هيرةالمقدمةتتكشفوإنما085"مكانأوزمان

مؤرخأكانمابقَدْر،خبرأاجتماعيأوعالمأاقتصاديأوعالمأسياسيأ

المعاصرالاجتماععلمأوالصوصيولوجياأبااعتبارهوسعناوفي.كبيرأ

طبيعة:اليومتشغلناالتيالمشكلاتمنبكثير،جوهريأ،يُعْنىالذي

الفضلىوالطراثق،الجماعاتفيُخلقوالحرفةالمناخوأثر،ألمجنمع

،)خباريمؤرخمجردخلدونابنيكنلمسابقيهخلافوعلى.الخبيةالزفي

كانتماللاحداثوناقدأومحقلا!مُقيمأمؤزخأذلكإلىكانبل

يعالج.التيبالمسألة!لةذيشيءأيمالتخطئالملاحظةالدقيقةعينه

علىالتاريخفلاسفةأولنعتبرهان،الواقعفي،عليناويتعين

.الاطلاق

العربيةاللغةكانتحتىالحكممقاليدعلىيستولونالعباسيونيكدولم

دماثة،الفارييالنفوذظلفي،اكتسبالادبولكن.تبلورتقد

للاناقةمكانهماالبدويينُنحْليانوالإرهافالابحازبعنصريفاذا،جديدة

نثرئأدبلطهورمستعدينكلاهماوالقصراللغةكانت.والترف

هناومن.التعبروساثلمنمتعددةصنوفمعيتكيفأنيستطيع

والتاريخللمتعةالأولالمحلفيالمنشأةالمقالةأو،الادبنثوءكان

منه.مفرلاامرأ،الادبي

البصر!(م986عامالمتوفىبحربن)عَمْروبالجاحظالأدبوبدأ

شعبيةكتبهأبرزوكان.مسلْيةقصصيةطبيعةذاتكتبأالفالذي

عامحوالىتوفي)المقفعبناللهعبدوترجم."الحيوانكتاب"

توينبى:اجمعر85

،322.III, p,لوءtoلوب!لمه.ونأكلرArnold Toynbee : AStu

03591,London : Oxford U 8! .v Press
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الفهلويةمن،الحيوانألسنةعلىحكايات،فارسيئوهو،(.م765

،986(عامالمتوفىيْنَوَرِقيالدمسلمبنمحمد)قتَيْبةابنأما.العرببةإلى

باللوردالمرءفيذكر"الكَاتبأدب"كتابأْيالتاسعالقرنفيوضعالذي

الفرجابوووضع.واخلاقهالكاملالجنتلمانسجاياتقريرهفيتشيسزفيلد

مختاراتضفنهالادبيالتاريخفيكتابأ(679عامتوي)الإصفهاني

القرنفيظهرالذي"الاغاني"كتابهووالحديثالقديمالثسعرمن

أيامحتىولُخنغُتيالذيالعربيالشعرلجميعتاريخإنه.الناسع

قصصيةمادةمعالشعراءكبارآثارمنمنتجاتإلىبالاضافةالمؤلف

.اغزيرةا

فأنهاهناومن،قويةملاءمةالعربي!بعلتلائمالقصةتكنولم

الاشخاصإلى،الواقعيةبنزعته،العربيتاقفقد.قليلاإلاتُطَؤرلم

المتطرفانشغالههناومن.الخيالينالشخوصإلىتاقمماأكرالعينين

ومختلف،الاولنوالخلفاءامحمداكالرسولالتارنحيةبالشخصيات

عندحظوةلقيتالتيالقصةضروبومن.الاشلاميْالما!طأبطال

،المقامات"اصمتحتجُمعتالتيالدرامانيكيةالحكاياتتلكالعرب

فيها.الرثيسيالدوريلعبالزثارالظريفالمتشردنموذجُكانوالتي

.الأسلوبالىبالنسبةثانويأالمضمون!ان!المقاممات"هذهفيو-ى

والئانيعشرالحاديالقرنينخلالأوجَهُالاْدبيالشكلهذابلغوتد

(.م7001عامالمتوفيالهمذانيالزمانبديع)الهَمَذانيآثارفيعشر

وقد(م.1122-1554،الحريريالقاسممحمدابي)والحريرئ

شخصيةالمستهزةِ"زيدأبي"شخص-ةِجعلإلىالحريرممطوُئق

منضربكلفياستاذأكانولقد،مُسَفيةكونهاجانبالىمثقفة

كانالعربيالقارئولكنا.الظريفالفكِهِالأدبيالتعبرضروب

وأ،وعكسأطردأتُقرأالتيكالجمل،اللغويةبالحِيَلآنذاكمولعأ
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كلهاتنالفالتيتالثأو،8معجمةحروفمنكلهاتتالفالتيتلك

البهلوانيةان،بحق،القولالامكانوفيء.مهملةحروفمن

نيبلغتهاالتيالقمةتلكمثلالآدابمنأدبأيمافيتبلغلماللغوية

اس.العربيالادب

كتاب،طبعأ،هوالغربيينالقراءعندعربيأدبيأثروأشهر

أوذي!تتهم!ي!أوهذهالعربأ"الياذةانبثقتوإنما.!وليلةليلةالف"

مُسْتقِيةَالزمانمنطويلةفترةخلالتطورتثمالشعبيالأدبمن

ماأول،الكتاباوروبةاستقبلتولقد.متعددةمشرقيةينابيعمن

الفرنسيالمستشرقبهاقاملهترجمةخلالمن4017عامفي،استقبلته

عظما،رواجأالترجمةهذهراجتماوسرعان.Gallandغالانانطوان

أوروبةنيالرئيسيةاللغاتجميعإلىطريقهاشقتإنهاثم.طبعاتهادتوتعدْ

فيشعبيتهامنأضخمشعبيةالبلدانمنكثيرفيواكتسبت،وآسية

نفسه.الاسلاميالعالم

Arabian!العربيةالليالياسلطانكانوفرنسةانكلترةوفي Nights

ولقد.مد!،أبعدإلىعظيما-الكتابلذلكالعصريالاصموهو-

كثيرفعمَدَ،الشرقيةبالحكاياتقبلمنبكنلمولوعأالكتابأثار

الخاجمة.المُنْتَحلةالشرقيةحكايا!هموضعالىالاوروبيينالكئابمن

الكتابَوليلةليلةالفكتابُزؤدالتيالسحريةالنجاحصيغةوكانت

هوهذاالمغامرةعاملولقدكان.!المغامرة!!يغةهيبهاالغربيين

ولولا.بعدمافيالأوروبيالشعبيالأدبنشوءعلىكثيرأساعدالذي

رحلاتأأو!كروزوروبنسون5اسمهشيءثمةكانلماالعربيالتأفي

المنقوطةغيراطروفهيوالمه!لة،والجيمكالباهالمنقوطةالحروفهيالمحب!ةالحروف.

(الم!رب).الطا.وكالن
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1086(جيامر

،الغَرْبفي،أثرأأضعفالعربيالادبكانفقد،الجملةوعلى

كانتواذا.العربيوالعلم،العرببةوالرياضيات،العربيةالفلسفةمن

لامناصنحرعلى-تضيعالآدابمنأدبلأمماالرثبسيةالصفات

الادبعلىخاصبوجهش!غالحكمهذافأنالزجمةعند-منه

.مقتصدةغيرناضرةأخةوراءح"سةأشياءي!فيالذيالعربي

الاغريقوبلادرومةتراثَيْهوالادبفااوروبةتراثكانلقد

برغم،فهوالعرفيالأدبأما.الاساسيةوعقلانيتهماوتحقظهماببساطتهما

ورومانتيكيعاطفيأدب،الحدودأبعدإلىimpersonalشخصيئلاأنه

ضمنذلكيفعلولكنه،البشريةالعاطفةيمخدإنه.الأولالطرازمن

أوروبيأدبٍفياثرهتركفقد،هذاومع.الرسميةالصرامهاطار

رافقته.التيالايديولوجيةوئيبعينه

بما-القدكلةالعذرممطوالحبالفروسيةفكراتُحُمِلتلقد

العربيةاشبانيةمن-مثاليةنثلرةالمرأةإلىالنظرمنعليهانطوت

تِقْنياتنيو-ت.البروفنسالهينوالشعراءالتروبادورأغانىإلى

stanzaالشعريالدوروشكل،الوزن formالداخليةوالقافية

لتقنياتدينهاعنالقديمةالاسبانيةالغزليةالغنائيةالقصيدةلتكمفف

العربيالتأئيرمنضروبعلىنقعونحن.الميدانهذافيالعرب

اوكاشينامثلمنمبكرةكلاسيكيةآثارفيفيهالاريب

Aucassin"ونيقوليت et Nicoletteالالمتِيْد!وLe Cid،

Chanson!رولانأنشودة"و de Roland.فيتشوسرأفادولقد

جب؟راجع!8

Islam ed. by Sir Thomasلوءلمه.H .A .R Gibb : Lega

Arnold and Alfred Guillaume , .p 102 . London : Oxford

.3191,Univ. Press
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'Squire"الريفيالسيدحكاية9 s Taleديكامرون"فيوبوكاتشيو"

Decameronبعينهاشرتيةنكهةنجدفرنسةوفي087الشرقيةالحكاياتمن

الفارصيوالاثرامربياالاثرويتجلى.ومونتيسكيوفولتيرآئارْلط

علىالألمانيةالرومانسيةوفي،وروكرت،غوتهمؤلفا!نطكلاهما

نفسه،ذاتفيالعربيالادبنقلآإن،العروبةأن2والوا.الجملة

تطويرفيشأنذاتقوةعشروالثامنعشرالسابعإلقرذينفيأمست

الغَربي.الادب

ملقعةأوروبةفيهعهدكانتفيالذهبيعصرهالعربيالأدبوبلغ

فيالجامدةبتقاليده،الطالىلسوء،احتفظولكنه.بالظلام

الخطابلغةبنالشقةظلتهناومن،والاصلوبالشكل

والحياةالادببنالانفصاموظل،وتتسعتتحالكتابةولغة

ويتعاظم.بتعاظم

التاسعالقرنخلالالأدبيللنشاطإثارةأولحدثتسوريةوفي

الذيالعملثمراتمنثمرة،الأولالمقامفي،ذلكوكان،عشر

وقمط.الديارنلكفيوالاميركيةالفرنسيةالتعلبميةالارسالياتبهقات

متعاظمالعربمنعددٌ-وسوريةمصرمنونجاصة-أوروبةالى

نماذجحاملينأوطانهمإلىعادواثم،الحديثةللثقافةطلبأعامبعدعامأ

انكتبترجاتأخذتالعرليةالمطابعوبان!ثماء.الأوروبيالادبمن

مذاهب()مدارسظهرتشيءبعدوشيئأ.الصدورفيالأوروبية

أساسعلىبنيإبداعيأُعملاالعربالكتابوباثر،الادبيالنقدفي

وأبدع.امركبةأو،ألمانيةأو،انكليزيةأو،فرنسيةنماذجمن

والجنوبيةاتشماليةالأصركتينفياستقرواالذينالعربالمهاجرينمننفرٌ

اللبناني،للشاعركانولقد.المعا!رالعربيالثعرأفضلمنبعضأ

.391ص،الابقالمصدر87
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المتحدةالولا!اتفيالأدبيبعطاثهجادالذي،جبرانخليلأ%برانا

فضلٌ،العشرينالقرنمنوالرابعالثالثالعقدينخلالالاميركية

العربي.العقلإلىالغربتعريففيكبر

خغفيمصرخلالهاعاشتاليالأضرةالاربعينالسنواتإن

.الصرفالأدبيللنثماطقليلاإلاالمجالتفسحلمالئوريالهياجمن

وقِيَم،ضرورة،متماثلةليستالوطنيةتؤكدهاالتيوالفضائلفالقيم

كالرواية،الهامهالعصريةالأدبيالتعبيرواشكال.وفضائلهالأدب

وهكذا.الكلاسيكيالعربيالأدبفيوجودلهايكنلمالواقعيةوالدراما

نفسَه-الشهيرالمعا!رالمصريالمسرحيالكاتب-الحكيمتوفيقوجد

الفرنسية.المسرحيةومنإبسنمنالاقتباسإلىمضطرأ

عشر.التاصعالقرنفيإلاالعربيالأدبفيالمسرحفنيظهرولم

الاغريقعنالعربنقلالتشكلرهنالعربيةالثقافةشخصيةكانتةيوم

ذاتكانتالاغريقيةللدراماالرئيسيةالموضوعاتولكن.كثيرأنقلا

الدينيةالمفاهبمذوي-للعربترقفلم،أسطوريةأودينيةصفة

المُبَرعمَةثقافتهمفأنوهكذا.قليلاإلا-الاختلافكلالمختلفة

سوفوكليَسمئلمنأعظاممسرحيننأبأعمالالتأثرعنبعيدةظلت

م!مصففيالاالأولىللمرةالعربيالم!رحيُنشأولم.يوريبيديسأو

ولكن.نقاشمارونيدعىلبنانيانشأهوإنما،عشرالتامعالقرن

نأعليهتعنفقد،المسرحياتمنخِلوأالعربيالادبكانلما

،(مولييروضعهاالتيتلك)وبخاصةالاجنبيةالمسرحياتعلىيعتمد

صتوعيعقوب،خَلَفُهُاضطروقد.الفصحىالعربيةاللغةفيللنظارةمهاوقد

الو!حمواجهةإلى،مصرفيعربيمسرحأولأسسالذي،(نضارةابو)

الأجنبية.المسرحباتعلىيعتمدأن،أيضأهو،عليهتعيقلقد.نفسه

النصاطمركزوالقاهرةالحينذلكومنذ،0187عامهذاحدثوإْمما

حتىاستمرالوطنيةالمسرحياتفيالقحطولكن.العربيالمسرحي
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المقامفي،يتكلأنالمصريالمسرحعلىفكان،الحديثالعصر

إلىوكورزَيْشيكسبرمنابتداء،الأجنبيةالمستورداتعلى،ا،ول

يوشعونآنفسهمالعربالادباءيبدأولم.هالفييتيةالموسيقيةالكوميديات

الحالمط.القرنمنالثالثالعقدفيإلاللمسرحبالتأليفنثاطهمنطاق

الحديثةالعاميةباصطناعالجماهيرنفوسالىينفذأنبعض!محاولوبينا

الفصحى،العربيةمنتتحررأنعليهاالعسرمنالكاثرةالكرةوجدت

يومو-ى.قلةوهمفحسباتمثقفينغريفهمهالاعربيةوهي

النزعةةشالصراعثمملةيعانيالعربيالمسرحيزاللاهذاالناس

وحدها.اللغةعلىمقصورغرصراعوهو،والتجديدالكلاسيكية

إلىالادبشدتا)قيالروابطحصرفيأثرأالابعدالرجلوكان

فيالادباءايفهر،حسينطههوالواقعإلىأدنىجعلهوفيالماضى

طفولتهمنذأصيبوتد.كلهالحدبثالعربيالعالموفيمصر

المبكرالفقرمنحياةوعلىعليهتغلّبولكنه،الكاملبالعمى

الحكومة.فيوكمسؤولكعالماسمليةاالحياةبأعباءنهضثمومن

بهماخليقالحقيقيوالاستقلالالاستقراربأندائمأيؤمنكانولقد

وأصيل.جديدأدبلخلقملاثمةفرصأللمصريينيتيحاأن

المحدثنالعربالكتابتواجهالتيالرئيسيةالمشكلاتومن

ق!يشرعوالمالكتابهؤلاءانوالواخ.اللغةازدواجيةمسألة

.الأخرةالسنواتفيإلاالأدبيالتعبروسائلمنوسيلةالعاميةقبول

منمعد!ذشكلفياليومتُصَتفالكتبمنالكبيرةالكثرةأنبيد

يمضيأننتوغأنعلينافيتعينذلكومع.!الفصالعربيةأشكال

اللغويةالمصاعبتضماؤلإلى،الأميةنسبةوانخفاض،الثقافةانتشار

.....بومبعدبومأمنعاظمنحوعلى

(بالممر)الفا.عا-مةفحناالىنت.
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قِراءَات!مارة

H..A."مقدت:بيالعردبلاا!؟.ر.501،جب-ا R،ح!؟8؟

Arabic Literature : an Introduction(6291،لندن

,Nicholson.11المربأدويتاريخ11:أ.ر.،نيكلون-2 .R A

the Arabsلو3لمهHisto!رA Litera(0391،كايمبريدج

312

http://www.al-maktabeh.com



جَذوَل!زوثولوجيى

نطبخ

حوالتوز
.م045

حوال046حوالى

.م971حوالىتوفي

.م972صوالىتوفي

.م6-0.732حوالى

.01rAحوالىتوز

.م986عامتوفي

.م988عامتوق

العربطللأدب

لفونمؤ

الفبىؤمرا

غياث)لاخطلا

(غوثابن

ربيمةاريابنعر

عطة!بن)جرير

غالب(ابن)ممامالفرزدق

نواسأبو

مجر(بن)عروالجاصظ

قيهابن

313

لاوو3كببم

المملفاتأوالطوالادخاولصاحب

السبع.

.العرر!الثرزالأولىالوثيقة،القرأن

وغزلى.وطحيهجانيضعر

الربنيأو؟مكةجوانندو.لمطكزسعر

وغزلى.ومدصيمبانيشر

وغزلى.ومدصيهجائيشعر

وتزعمالرفىايقيديةالمدرترض

الهبهـاءزتفوق."يدة"ابكالمدرسة

.اظمرياتووالنزلالرثاهووالمدح

.الجوانبهاب

؟والثعرا.الثركتاب؟الكاتبادب

.المعارفكتاب
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بخارنو

.م838-329

.569rتوفي

-159659

.679rتوفي

م.599توفي

م.7001توفي

739-5701r

ع!.،501-1122

م.-12111283

م.1332-6014

م.1883-3191

9188-

8918-

وآلاوتفييممؤلفون

.والملوكالرصلكنابجعفرابو)الطبري

جرير(بندد

الجوهرومعادنالذهبمروج(الحنعل)أبوالمعوثي

اسطناع.شةالثعراءكثرأمنواحدالطيبابو)اقيى

التعبيرفيفخات.البلاغةلحلمراخ(ا!فيبنأحمد

.ال!ربهوغوفيكنرر

الاكاني.كتاب(الفرجابو)الاشهانى

الفهرصت.يهابالبغداثياصقبنمحمد

.تالمقاط(الزمانبدج)الهمذاني

ضاعر."الراهنوالواضع"الةهاجمالمعري.العلاابو

.ابنوروالمقلانية

.المقامات3(القامحمد)ابوالحريري

.الاعانوفيات(الدين)ضسخلكانابن

العبر.يهابخلدونابن

افيلط.يهابجبرانخليلجبران

.الأيامكتابصينطه

.بارزصاصرسريوروانيسرحيالحكيمتوفيق
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عَيمثَريتافَالمحصَئلُا

افُونُت

اتفق،كيفما،الاسماءهذهولنَخْتَرْ-يُنجبمالاسلاميالفنإن

مثلولاعبقريأ،فيدياسمثلعبقريألا-العظامالمعقمينبينمن

نجلوTميكال،داودإبمقارنتهتمكنأثرايماطلعولم،رامبرانت

ابةالعالمبُعْطلم،موجزةبكلمة،انه.رافاببلأعذراء1بأو

الفنكان،الغربوفي.جإلدنماثيلأيةأوكبيرةفنيةلوحات

والفن،اليابانيوالفن،الصينيالفنمنحتىشهرةأقلالاسلامي

أهميةذاتتكنلمالاسلامفنونأنذلكمننستنتجوقد.الهندي

.هالتشكيليةالفنونعلىزشكّز،سطحيةنظرةهذهولكن.بالغة

منظاهرةغيرالظاهرئالاسلامضعفُيكونلافقد،هذاوالى

.القوةظواهر

عبقريةعنالرثيسيةالتعبيراداة7هي،دائمأ،اللغةكاثتلقد

(المعرب).الختوايصويرأي.
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لقدا:قولهمالعربعندالمأثورةالأقوالومن.الابداعيةالعرب

الصينبين،وأيدي،الفرنجةعقل:أشياءثلاثةفيالحكمةاستقرت

ذلكومع.بعيدحدإلىصحيحأهذايكونوقد."العربوألسنة

الغَرْبتراثإلىبالقياس،العربيةوالتماثيلالفنيةاللوحاتندرةنأن

فيضعفإلىأوخاصقصورإلىبالضرورةراجعةلشت،منها

وصمةإلىذلكنعزوأنعليناانوالواخ.العربعند"الحكمة5

لتشبيهي-ا%يزدريمحمدالنبيكانفقد.اصلتمفاالفىمثدينية

سائدةكانتالتيالأصنامعبادة،الأبدوالىمرة،يستأصلولكي

ضروبمنضربأئأوالماثيلنحتحرتمالعربمنالوثنينبن

!صورة!ؤرمَنْيا:لف4آائننحدء!يمانمنويستفاد.اتصور

!.أبدأفيهابنافخوليسالروحفيهاينفخأنالقيامةيومكُتِف

لهميُقال،القيامةيوميُعَذبونالصورهذهيصنعونالذينإن)و

!.خلفنمماأخبُوا

علىتعئنفقد،الاهتمام!إلتفيهيالمسلمننعلىحُرئموإذ

خلالومن.أضرىاتجاهاتفيلهامنافذتلتمسأنالفنيةمراهبهم

محاسنهعنالنظربصركأ-يدعيانيستطيعفنأأحدثواالسعيهذا

نعرفها.التيالفنون"أصفى!منواحدٌانه-الأخرىنقائصهأو

ولا،الدينمنولاالادبمنلامادتهيستمدلافنانهوالراخ!

وأعامألفيطوالالغَرْبيالفنفعلكماالدرامامنولااالماريخمن

أعني،الحقيقيةالبَصَريالفنعناصرعلى3بالمئةمنةيعتمدانه.يزيد

قصة،يرويأنيهحهلاالاسلاميالفن.الخالصةالجماليةالعناصرعلى

إنشاءإلىمحاولةفيالأوحدالخالقينافسأو،موعظةيلفنأو

ا!رالاشكاعلىمقصورٌاممامهإن.("الكاننات

ماثرتهنشأتالعملياتهذهامكانياتاستقصائهطريقومن.والألوان

theالعربيالزخرفةفن:التمييزيكونماأكزالممئزة arabesque،
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اووحو-!اككيزشديدخمالصجمالىشبيروس
لتزبنن"العربيالزخرفةفن"منالمسلمالفنانأفادولفد.الفنبة

القصر،وسجادةالمسجدسقفمن،تقريبأكلهااليرميةالحياةأشياء

فناإن.زوجنهتنتعلهاالتيوالمشايةالفلاحبيتفيالنىالطاسةإلى

الفنفيكشأنه،الخصوصيةالفنانينلغةَيَبْقَلماالعربيالزخرة-

لقد.للاثرياءأوالخبرةلنر!يمفكأأو،نجا!ةالحديثالتجريد!

خلعولقد.الاجتماعيةالطبقاتمنطبقةَلكلاليوميةالحياةجتل

اسبانية،فيالاسلاميالفنعلىالمميرطابعه"العربيالزخرفةفن"

والقسطنطينية،،وصقلية،الهندفيالاسلاميالفنعلىخلعهكما

نااستطعتواجَهَكوحيما.الصغرىوآسيةالعربجزيرةشبهوفي

.ب،هوتعرفهالحالفيتتبتنه

أكزصفةالاسلاميالفنمبكَرقىًاكتسبجد-تاريخ!وفي

لأولسَبيْنلكيخبيرأتكونانالضروريمنفليس.منهافمية

وأن،فرنسيةهي5فراغونارريثةرسمتهاالتياللوحةانوهلة

التىاللوحةوان،ايطاليةهي55تيتيانريشةرسمنهاالنياللوحة

نكونانعليكولكن.انكلبزيةهي55.كونستابلريشةرسمتها

العربيأالزخرفةفن"كانإذامانقولأنتستطيعاكيخبيرأ

أو،القاهرةفينشأبعبنهاخزفيةنحفةأوبعينهمبنىفيتجدهالذكلط

-ونجاصةالمستقلةالطرُزبعضأنمنالرغموعلى.نجارَىأوُ،قرطبة

فأنوتركية،والمغرب،وممر،فارسفينشأت-العمارةفنفي

عُززوقد.ةيظث!ارجَحَتبينهامافيالمشزكةالعنا!ر

بينالجوانبومتعددموصولبتبادلوُأنجْنِيَالمشتركالتراثهذا

0Fragonardرنينرطم(608-1732I).(المعرب)

1صوال)ابطالىرطمTiههف.. 5 v 6 - 1 ، 7 v).(بالمر)

000Constable(المرب).(1837-1776)انكليزيرسام
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،الساعتبادل!ىهّلتتجارةثمةكانتفقد.الاسلاميةالبلدانمختلف

إلىالواسعَةالامبراطور.يةمنجزءمنتُنْقلسضهـةاعمالثمةوكان

وقد،مكانإلىمكانمنللرساميلتحؤلثمةكانوأخيرأ،آخر

ومن.والصُئاعوالفناذش"المعلْمن"فيمحتوم!تبادلذلكصاحَبَ

electicismواعطفائتتهالاسلآميالفنتنوعنثأالتبادلاتهذه

صينيةمن،الشرقيةوالموثرات،والفارسيةالعربيةالعناصروتمازُج

فنحن.الاسلاميةباسبانيةالخاصةوالمؤثراتبالعناصر،وتيمورية

فيالشيوعالكثسوالابيضالأسودللحجرالزخرفيالاصطناعنجد

الشرتيةالتسجأنماطونجديأالاسبانيةقرطبةفيمكررأسوريةُ

الصينيةوالتِقنياتالحوافزوتجد؟العربيةصقليةنُسُجفيظاهرة

الفنويتكشف.الفارسيةوالمُنَمْنَماتالفارصىالخزففيمنعكسةَ

القوسفيمتمثئة،الاسلاميةغرالمؤثراتمنكثيرعنأيضأالاسلامي

كانتالتيالمساجدفيالنصرانيالصَحْنفيأو،الرومافيفيوالعمود

.كثاشتبلُمن

العمارةفن.ا

العمارةتندرسعندماالصيئتَبْدهُالنيالأولىالاشياءمن

منلناالباقيةالدنيوبةالمبانيفيالاستثنائيةالنمر-ةنلكالاسلامية

أنعلى،عالمتنحربنبعدحتى،قادرةتزاللاالمانيةإن.الماضي

التىالحا!ةالبيوتمنوكئيرأ،الخاصةالقصورمنكثيرأترينا

كولونْيْفيقرونطوالعُترتوالتيالمدنأبناءمنأفراد!سكنها

،وجتف،فلورنسةوفي.وبرممنونوريمبورغ،وهامبورغ

عهدمنذنحبهمقضواالذين،اتتجاربعفبيوتتزاللاوأمستردام

بُناتهابعظمةتَبْدَهُنافهي،هذاالناسيومحنىقائمة!،بعيد
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منثىءعلىنقعفلسناالاسلاميةالبلدانفيأما.إنتاجهمووفرة

التيالآثا!.نقليلةقلةغيرالاسلامدنيافيوليس.الضربهذا

الفخمة،انكلترةوبيوت،فرلْسةبقصور-ىنقارنهاأننستطيع

فيوقلعةقصروهي)غرناطةفيالحهراءفباسنثناء.ايطاليةوصروح

فنمننموذجأيماالأيائملناتُبْقِلم،قليلةأخرىليأمثلة(معأآن

ضخم.نطاقعلىالأهليةالعمارً

نظرالتيالروحعنشيثأنعرفأنعلينايتعينالوضعنفهمولكي

إلىللارتدادالنزعةبأنذلك.البيوتمنبيتبناءإلىالمسلمونبها

لم،والسلوكفيلأالفكرالبدوبةبالانماطالغامضالتعلقذلك،الأصل

وِ!الدوى.النفسيالمسلمنكوينفيالتأثيرعنتك!

عليه.تغتذيمرعىلماشيتهيتيحمكانأممافيمؤقتأتُنْصسَبخيمة

--مرعى!انبي!نقل(البقاءوسيلة-"المَرعىامشُنْفدَفياحى

المرءمنزلةعلىباَقيأدليلا!ليُعْتبرالبيت!يكنفلمَوهكذآ

حاجاتالىوبالقياسمحضمنفعئيلغرضيُقامكانلقد.ثروتهأو

وللذرية،للحاضربيتبناءانوالراخ.الحصروجهعلىالحاضر

الشخصي.التخل!يدلى!صفز،!*م!في-وايخاءوبةاوبىفل!فجلكما
--ةً-.!حس!ءلا-.يم

امرى"ودوووقوةبغىنعجبأننستطيعهذاالناسيوميوحى

فلورنسة،فيMediciمديثيآلأوStrozziسزوتزيآلمن

نوريمبورغ،فيFuggerفوغورأوآلبلنهايمفيتشرتشلجونآلومن

.قرونمنذلأنفسهمشادوهااقيالبيوتنرىأنعلىقادريندمناما

متنافيةغطرسةَ،الاسلامفي،يُعتبرأنالبُناةهؤلاءبمسلكوخليق

طريقمنذاتهتخليدمحاولةفيالحقيملثلافالانسان.التقوىمغ

عليمقصورامتيازالوفاةبعدوالتوقيروحدهلمكتة!-لحليرَد.ْالحجارة

حافزثمةيكونفقدهـاومن.الأولياءأعني،ْاليهالناسأقرب

علىاللهممثليالمعدودينللملوكأوللاولياءالاضرحةلاقامة.ثروع
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يُدعىكماأا!لرابطٍ"و"القُتة"فحتى،ذلكومع.الارض

يعتبرهما،التوالمطعلىوالغربيةالشرقيةالاسلامديارفيالوليضريح

--الحلرد--َةأبعدَالىمستهجن!عملاللسئةالماشموناثملمون

-
لمالحاصةالاسلاميةالمساكنمنال!برىالكزةفأنالجملةوعلى

،المباشرةالحاجاتلبعضسد+أولكنْ،انسرمدئالبقاءابتغاءتشيْد

.وترميدأطينأأو،طينأ:عادةرديئةالبناءمادةوكانت.كيرليس

حتىنحبهالأولالبانييقضيانفما.صلدةحجارةكانتماونادرأ

نأبعدالدمارنحوسبيلهينخذتركهأوالمنزلهدإلىوريثهيعمد

يُ!تفادَلكيالبلاطوضروبالخشبَيةَكالنقوشالدانجليَةزخارفهيشنفد

كمراكش،الاسلاميةالبلدانبعضوفي.الجديدالمسكنتشييدفيمنها

قه،الزكاةمنضربأيعتبرنفسِهاالخاصةالبيوتبناءكان،مثلا

أحدمرةذاتعتركما،!الحجرفيالصلاة"منضربأر

خيرأكأنالبيتبئءتكرركلما،وكالصلاة.المغاربةالكتاب

وأبقى.

الله،يديف!ِالمسنقبلأما.الحاضرفييحيابصواقجيالعرإن

،عنده،فالبيتوهكذا.بنفسهيعنىانميسورهففيالماضيوأما

منه..الحقيقيالغرضمؤديأآهلأكانإذاإلاواقعةحقيقةيمثللا

اعجابنايعنروهو،شيئأنظرهفيتعنيلاالقدممةالآثاراروعُوحتى

الوحيدوالث!يء.عاطفيأصبيانيأعملاَصياننهاوعاولاتنآبالآثارالنرقي

الاعيهيدة!الححما-ا!يألفسهظكهو،عنده،المحأنذو

خرهو-مفروضليت،جديدليتفيلدمجهانقلهاعلىالقد!رة

مخولاطاثلعلىالماض!عمريطيلأنلاالحاضرحاجاتبعضيسدأن

..تحته

لاالذيالرأيمذاال،لاندوكروم،منصفصكيممت!ثرقانزلقكفندريت.

واسفاالأصكاماجيمنيتبروالذي،الحهيثاوالقديمالعربتاريخمنسححتبقر.

(المر-).لىالأوجاهلنهمفيالربحالتصويربهقصدإذاالا،الضلالفي
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مميرأحدأيقيمكانفقدالاجتماعيةالعربينزعةمنالرغموعلى

بكثيرأشدإصرارفييعتبروهو.الخاصةوحياتهالعامةحيانهبين

ومن.قصرههوبيتَهُأن-المثلبهالمضروبالانكليزيإ!رارمن

وقد.الأحيانلعضاب!لي،الغُفْلالخارجيليتهمظهرُهنا
نجدقدبل،-خاالأدنىَْالثرقبلدانبعضفينجد

تؤكدهاأنبدلاالغريبةالأعينمنصيانتهاولكن،شرفات

اختلاسوب!نالأعينتلكبنتحولوستاثرشَعرئةدقيقةمصاريع

ذاتغرعاليةارلا-!تأاجهةاتتألفلاالمغربوفي.النظر

مركزةالبيتيةالحياةكانتوإذ.مكينأماميبابمنوإلانوافذ

الباطن.فيلىلغالآالأشدجزئهحولالمنزلبنِيفقدالداخلعلى

والعربي.البيتحرمةتمتهكأنمتطفلةعينامماميسورفيوليس

يتجيمالذيالامركىعنكليأاختلافأالناحيةهذهفييختلف

نزودماكثرأواتذي،.والوشاخوالأسيجةالأسوارلمشهدوجهه

.عيناهتخطئهلابمشهدالسبيلعابريمنكلاَالخاصةالمنزليةحياتُهُ

العربي،البيت-قررقدلةالعزابمافيفي!.إنريبمنوليس

فيه.وزيهل!لأهميةونِسَبقاص!الواجهة)لمادةليستصميموهو

تستطيعهناك،البيتداخلفيبُشْبعهامالتجدالجماليالرغبةان

تكسوالتيوبالفسيفساء،المنقوشةوالسقوفبالابوابتستمنعأن

،الفِناءوسطفيماءوبفؤارة،الجدرانفيالباردوبالاَجر،الارض

يشغلالحديقةأوالهناءكانوإذ،.وازهاروبرياحينبرتقالوبشجرة

بهتحيطالتيالحُجُرَاتتكونانفطبيعي،المتاحةالمساحةمعظم

العمودهذاعلىكثرخروجٌ،طبعأ،وهناك.مرئعةلاضيقةطوبلة

بلدانفيمنهالمغربفيشيوعأأكرخروجوهو-البيتتصميمفي

المنزلعنكثيرةنواحمنيختلفالقاهرممطالمنزلفأنوكدلك.اسرقا

ئين.الطارمنلايانةالحديقةحولمجسلنجاتعنصياجهوو،وضيعجمع.
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اسكانناوفي.الكمال-ىاتقانهاوإلىالقبةتبنْيإلىاإسلمننقاد

:الاسا*ملماهيةكاملا!رمزاًممثلانمعأوالقبةاتكعب)نالقول

.والسماءالأرضعالمَيْ،المنطوروغرالمنظورالعالمنوحدة

طؤرهافقدعربيأاخراعأتكنلمالقبابانمنالرعموعلى

مستوحين،أسلافهمعرفهشىءأممامنأبعدإلىأشكالهاونؤعواالعرب

سِمة!القبابوهكدآ.والبيزنطينالرومانتراثذلكْف!

في-وعرضهالاسلاميالعالمطولفي!محتومةتكونتكادللمساجد

وحدهالمغربوفي.القسطنطينيةوفيالعراقفي،القاهرةوفيفارس

المسلمينتوقعمقأما.هذاالناسيوم-ىنادرأشيثأالقبةظلْت

عبقريتهمقابليةوعِظَمُوالقبةالمكعبب!نماكاملنحوعلىالملاءمةالى

،المقدسبيتفيالصخرةقبةفيفيتجقيانالكمالهذالتحقيقالفنية

ذلكانوالواغ.المعماريةالمسلمينثار2منباقأثرأقدموهي

قبلأي،196عامالملثعبدالامويالخليفةضيدهالذي-الضرح

طويلة-بفزةازدهارهاذروةمكانأممافيالعربيةالثقافةتشارفأن

القرونفييُعْرفلمالقبةوبننالزواياالمثمنالجسمبينتوازنأعقْق

يُظهر،اانأرادوابُناتهولكآن.يضاهيهأويبرةشيءأيماآلتالية

بِنْية)طارفيحتىالقبةفكررواالتوازنذلكنحقيقفيأستاذيتهم

مشديرأ(بناء)أورَوْطناالبنْيةهذهمضئنين،الدنياالمستطيلةالمسجد

خاتمضمنوكأنهاالمقدسةبالصخرَةيخسك،ُداعمةوعقوداعمدةذا

نفيس.

النماذجمنواسعةأخرىاستعاراتالمسلمونالمعماريونواستعار

المَبة،اقتباسعلىيقتصروالمإنهم.والبيزنطيةوالفارسيةالرومانية

ومع.الاعمدةوتيجانوالاعمدةالاتواساقتباسإلىذلكعَدوابل

الاسلاميةفيِسمَتهاريبلاآثارابداعالىدائمأوفْقوافقدذلك
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الدمشقي.المنزلأوالمكي

تالقئ،بطبيعئهاتتطلبالتي،القلاععنالنظروبصرف

لمجردلايُشادالبناءمنواحدضربغيرالاسلاميةالمبانيفينجدلا

الصلبة.البنائيةمادتههناومن،والبقاءالدممومةرجاءعلىبلالحاضر

القاعدةمعتعارضأممطهذافيليسولكن.المسجدهوالضربذلك

:تمجيدهأوبعينهشخصايواءليسالمسجدمنالغرضلأن،العامة

تزالولا.عليهاوالتشجيعاللهعبادةاضيسرالمسجديُبْنىإْمما

عمرهايبلغمساجدُ،وعرضهالاسلاميالعألمطولفي،!قائمة

الأمويوالمسجد،القيروانفيناخبنعُقبةكمسجد،سنةألف

للميلاد؟الثامنالقرنإلىتَرْتَيوكلها،قرطبةومسجد،دمشقفي

السابع،القرنآلىيرقىوهو،القدسفيالمقدسةالصخرةوكمسجد

وكالجامع،التاصعالقرنإلىيرقىالذيالقاهرةفيطولونابنوكمسجد

القرويينومسجد؟العاشرالقرنالىوبرقىأيضأالقاهرةفيالازهر

.عهدأذلكمنأقدموهوفاسفي

مؤلفأمربعأ:البساطةفيغايةالمساجدكاالإضليتصمبموكان

وحجارةآجرمنجل!ران!جهَآتحيطالنخلجذوعمنصفوفمن

النحوهذاعلى.النخلسَعَفمنرقيقسقفيعلوهاانمفروضٌ

والذي،المدينةفيالذيذلكأعني،الاسلامفيمسجدأولبُكيا

تصصيمهفيوهو.بيديهتشييدهفي-معروفهوكا-النبيأسهم

المتطؤر،المكعبإن.مكةفي،الكعبةمنوالعلىينسجالأساسي

العناصرإلىليرمز-مكقبغيرليستوالكعبة-المربغعن

الأربعةالمادكطالكونبعناصريُ!ىلاالاسلامولكن.الاربعة

نافيريبمنوليس.وصماواتهاللهَأيضأينتظمانه:فحسب

الذيهوالعبادةبيتفيرمزيأدمجأالسماواتدمجنحوواعيألاحافز.أ

322

http://www.al-maktabeh.com



يستقدمواأنجميعأوالعباسينالامويندأبمنوكان.الخالصة

الرومانيةالعقائدعلىالمنشئين،واتصناعالمعماريينالمهندسنمنالاجانجا

إلىآستئناء3ماغبرقيوققواالعربالمستخدِمينولكن.آلبيزنطيةأوْ

أبدعوا-مفيدينوهكذا،الخاصدينهمبروحالمعمارييناولثكإشعار

رومانيةوليست،بحقاسلاميةآثارأ-مختلفةعوالممنالافادةاحسن

الاسلاميةالحضارةمجالاتمنكئرفيكا،وههنا.بيزنطيةأو

وهي،ناشطةعاملةالفريدةالاسلاميةالعبقريةنجد،الاخرى

لكي،تنافرأالينابيعأشدمنمنبثقةعناصرتمتصكيفعرفتعبقرية

متجانس.جديدsynthesis!تركيب)إلىتحيلها

)وكئرالخارجيبالمظهرالعنايةتبررالمسجدطبيعةأنمنالرغموعلى

وُضع،قدالاعظمالتوكيدفأن(فخمةبواجهاتتتمتعالمساجدمن

شكلالجزءاذلكاتخذسواء،الداخليالجزءعلى،المساجدفيحتى

منصعتبهيحيطوامعمستطبلفِناءشكلأوكبيري!صحنا

وروعة.بدمشقالاموىالمسجدفينرىكما،مسقوفالاعمدة

والمذكرالمقالىمنمنتزعةبأعمدةالحافل،العريض"الصحن"

)نماالأولَالمدينةمسجدبناءفياصطيجتالتىصليةاابملنخل

الرخاميةالاعمدةمن!فوفمنالمؤلفةبغابتهقرطبةجامعفيلنمثل

الآخر.فوقأحدُهماقائمعمودينمنمنهاكلبتشكل

اضافاتأيةالعمارةفنإلىيضيفوالمالمسلمنأن!حيحأيكون،وقد

والقبةالعمود،رأيناك!ا،اشتعاروالقد.أساصينحوعلىأصيلة

لعمليةالعنا!رهذهاخضعتأبديهمليلكن.الآخربنمن،والقوس

قدالفرسنعلقوسكانفاذا.مميزةسمةعليهاخلعتمخويل

شكلهفيإلاالوظيفيةوأهميتهحتميتهيكتسبلمَفأنهرومةفيوُجِد

والبَصَلي،البَيْضيالفارسيينشكلَئهافيسواء،والقبة.الاسنلامي

لمالقبةهذهانأقول...أعمدةعلىالمرفوعالقاهريشكلهافيأو
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واضح،نحوعلى!شرقية"آمستبل،روممانيةريبغرمنتعد

القديمةالمنائرمنمشتقةالمئذنةكاوإذا.اسلامية-آلواخ!في-او

الخصو!ية.صفتهااعطَوْهاالذينهمالمسلمينأنفيريبمنفلش

احتُذِينموذجأبعدُأمستالتيهي،القديمةالمنارةلا،والمثذنة

وهو،اشبيليةفيجرالداوبرج.النصرانيالأجراسبرجتشييدفي

فيبناهإنما،آلمسيحيالعالمفيالكنائسابراجأروعمنواحدْ

أئروهناك.مسجدمئذنةليكونالموحدونمراكشحكامالأصل

،الشهيرةالاوروبيةالكنائسابراجبعضفي،المرءيخطئهلاالمئذنةمن

Palazzoفيتشييوبالانزوكبرج Vecchioديل"وبرج،فلورنسةفي

Torre،كومون del Communeمنصدئنجدونحن.فيرونافي

السيركريشوفرااالمعمارئشيدهاالتيالأنيقةالابراجفيحتىالمثذنةأصداء

.لندنبعفكناثسفيWrenرين

مصادرمنكثيرةأشياءالمسلمونالم!،ريوناستعارلقد،أجل

نإ.واحدةوجهةذاتتكنلمالاستعارةحركةولكن،أجنبية

وأالسوداءالحجارةمنالمتعاقبةالزمرَاصطنعمنأولكانواالعرب

منمثلالمنجدونحن..المعماريةالزخرفةمنكجزءوالبيضاءالحمراء

أمويو1بناهالذيقرطبةمسجدفيالصنيعهذاعلىالامثلةأروع

الكناثسفيذلكمننُسَخأنلاحظاناستطاعتناوفي،الاندلس

كثيرأالتيالمستنةوالاْقواس.توسكانيةكنائسونجاصة،الغربية

عشرالثالثالقرنينإلىالراقيةوانكلزةفرنسةكنانسفيتبرزما

سامرآكمسجدالاسلاميةالمانيبعضالىبأصلهامَدينة!عشروالرابع

المعروفة،المستدقة،الرحيبةوالاقواس.التاسعالقرنإلىيرقىالذي

كرايست9فيعلبهانقعوالتي،4!+*هالنيُودوريةبالاقواسعادة

Christ،هولتشتشير Church Hallعشر!السادسالقرن)اوكسفوردفي

فيأصلهايعود،انكلترةفيونجا!ة،أخرىمبانوفي،مثلاَ
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انبثاقهافي-انحناءتُهُتتصلالذي"الفارسيالقوس"إلىالظنأغلب

فيولكنالشكلبيضياتصالالاالداعمبعمودها-أعلىإلىالناهد

مستقيم.خط

تلك-traceriedالمتشابكةبالزخارفالمزدانةوالابراج

عصرإلىالراقيةوالآثارالقوطيةالآثارفينجدهاالنياكأضرةالابراج

....النافرةالاشكالبعضلإحداثالآجريُصطنعحيث-النهضة

الذيباشبيليةجيرالدابرجفيالابراجهذهمنلمحابنجدإنناأقول

القرنإلىيرقىوكلاهما،بمراكشالكتبيةومئذنةآنفأذكرناه

النقوشإلىنشرأنعلينايتعينآخرأوليسوأخرأ.عشرالثاني

واجهاتفينجدهاماكثيزأالتيكتلك،المبآنيلزخرفةالخطية

كليةكلمبنىعلىبعدماوفي،القوطيةالكنائسوأقواسومداضل

هذهأصولإن."القوطيالطرازعلى"مشيدة،نقريبأ،غرْبية

ثمومنالعربيبالخطالمسلمينشَغَففيتُلْتَمَسأنيجبالزخرفة

بجد)ولسوف.الزخرفيةالتصاميمضروبجميعنيبدمجهشغفهمفي

دراستناعندالعربيالفنفيالخطاصطناععلىالكلاممنمزيدأالقارىء

(.العربيالزخرفةفن

الاكروبوليسيَفدِلشيئأيبدعوالمالمسلمونالمعماريونيكونقد

،الصخرةقبةفأنذلكومع،المسيحيةالكاتدرائياتأروعيعدلأو

هيتحمىلاالتيوتركيةوفارسمصرومساجد،غرناطةوحمراء

بالاكروبولي!اوحىالذىالالهاممنأدنىليسفيئإلهامعلىباقيةشواهد

.حالبأيةوالكاتدرائيات

العرثيالزخرلةفن.2

)وهماوالنحتالنمثيليالرسميمارسواأنالمسلمينعلىحُطرو)ذْ
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818،ول-!ه!المنفعتيْن!!8،ح!اغرالوحيدينالتشكيليالفنشَكلَييكؤدانيكادان

ظمأهيرويمايتلمسأنالجمالإلىتوقهمعلىتعئنفقد(بالمئةمئة

إنماالابداعيةبراعاخمهمأن2والوا.يومينفعذاتأشياءإبداعفي

كانواوإذْ.الثانويةالفنونفي،إرضاءًالأشد؟تعبيرهاوجدت

براعتهمصنهدفنحنالفنتيبالتناولجديرةالمنفعيةالاشياءجميعيعتبرون

خيالإن.الأولالمقامفيالعاديةالمنزليةالأشكالفيمتمثلةالفنبة

طبيعةتفرضهاالتيالانظمةلقبولواستعداده،وبراعته،العربي

كماوالحائكالخزافعملفيكلهاتتجلى،لهالمُتاحةالمواد

والجلد.بالمعدنوالمشتغلالنخاتعملفيتتجلى

أفرادفنانونالاسلاميةالعهودفيثمةكانانهمنالرغموعلى

arabesqueالعربيالزخرفشكلاتخذت-مخصوصةتصاميموضعوا

وأالخزفمنفريدةآياتانتجواأو،والسجادللبُسُط-!عادة

الكبرىالكثرةفأن،الآثارهذهبفضلاصماؤهماليناوتحدرتالزجاج

الوا:تأنصانعهايُعرفلاغُفْلاظلتالاسلاميالفنآثارمن

نشأتانماجيلاثرالصناعمنجيلٌاصطنعهاالتيوالاشكالالتصاميم

هذابهاقامالتيالتمهيديةوالاعمالالتجاربعنيثيءبعدشيثأ

مافيكانمنهموكل،ذاثأوالنخاتهذاأو،ذاكأواصلزاف

نأيندرالاسلامففي.بتدوينيَحْظَلماسمهولكنمبدعأفنانأيبدو

ا!تهمةو.الفرديةشخصيتهإلىيشرماالفنانعملفييكون

الاسلاميَ.الفنإلىعادةتوتجَهالتيstereotyping"الصبيالطبع"

الاسلامىالعالمنيثأت،نسبيأمبكرعهدففي:المسألةجوهرواليك

واصطُنِعتهذهحُفظتوتد،الفتيةوالتصاميمبعفالاشكال

عليهلأيُدخلكانالَاجيالىمنجيلكلولكن،السننمنمثاتطوال

هذاعلىإياهامبدْلا!،الخاصتهذيبهاليهامضيفأ،طفيفأتعديلا!

أساسية.ولاثوريةتكنلموالاسقاطاتالاضافاتهذهأنليد.النحو
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الاطراحذلكمثلمنثيءأو،جنربةأية-تبحيراتثمةيبهنلم

إلى!محاولةثمةتكنولم.الغَرْبيالفنوجهغيرالذىالجُملي

في،انناوالحق.التقليدرشخهالذىالعامالاطاروراءالمغامرة

بعضمعبعضهايتعارضمتميزة""طُرُزأنجدلا،الاسلامفنون

فيمنمثلة،الغَربعرفهاالتيالمتضاربةالطرزتالثمثلمن

والطبيعي،والكلاسيكيوالباروكي،والقوطيالرومانسي

.النأثريو

غفلآ،،ُتقليديأفنأ،جوهرهفي،الاسلاميالفنكان-لقد

البدء.منذعليهفرضتالدينيةالوصايالأنتقليديأكان.دمموقراطيأ

دمموقراطيأوكان.العقيدةسلطانَكادتأواتخذتتشبيهيةغرضِيَغأ

والتيُأبدِعتنسبيأالنادرةالرواخبعضعنالنظربصرف-إذ

والآجر،الخشبيةوالنقوش،والجرارالاباريقكانت،استثناثيةلمناسبات

لحاجاتسدأتُصْطنعلاكلهاالجلديةوالحقائبالنحاسيةوالصواني

أيضأ.الشعبابناءلحاجاتسدأبل،فحسبوالاقوياءالاثرياء

جدأمحددنقليدضمنيعملكانالصاخأوالفنانلأنغُفلاوكان

الجماعةمشاعرأعمقعنعترتقليد،(البيزنطيينالفناننمعظم)شأنَ

دوربتمئيلالقناعةأكملتانعأكانفأنههناومن،والجماليةالروحية

التفليد.لذلكالناقل

العربيالزخرفةفنلأهوتقريبأوجوهره،التقليدذلكروحوكان

النباتيةوالعناصرالهندسيةللاشكالالمعقدالنَظْمذلك:49ءط،،،!ول

الىانتهىالذيالنظم،العربيةوالخطوطبعينهلطرازوفقأالمكمة

الاسلامي،الفنإلىبالنسبةأالمصوغاتهـدمغةبمثابةيصبحأن

الفنية.الاسلامعبقريةمنضخمقَدْزسبيلهفيوالذممطُأنْفِق

نابناعسنقدرهحق!العربيالزخرفةفن"أهميةنقدرولكي

نموذجية!الاكرشكلَئهِفييتمثلكماالغَرْبيالفنوبينبينهمانقارن
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most typical،الفنركزالأكربقعهدفمنذ.والنحتالرممأعني

.الانسانذلكتمجيدعلىثمومن،الانسانتصويرعلىنثاطهالغَرئي

برفأخهمذلكومع،الآلهةإبداعإلىيهدفونأنهمالاغريقزعملقد

م.كاملةالنِسبَتكنط،الناستصوبرمنأكئرالىيوفقوا

ويرسمونينحتونأنهمالآخرونهمفزعموابعدهمالغَرثفنانوجاء

فياخهم-ينعلى،والملاثكة،العذراءوالسيدة،والمسيح،الله

يخلْدواانحاولواشفعائهمرسوموفي.البشريةالصورةمجدواالواغ

.والنساءالرجالمنبعفَالافرادحتى

كما،التبسيطفيالمغالاةمنما)بقَدْررأىفقدالمسلم!ن

،للانسانتأليهعلىينطويالصنيعهذاان(نعترفأنعلينايتعتن

لابأن،العربيالزخرفةفنفي،قنعوقد.وثنيةعلىثمومن

الخطوهي،البَصَريةللفنونالأساسيةالعناصرغير!ثيءأيمايصطنع

أخلافي.أوسيكولوجيأوأدبيمعنىأ!منمجردةواللونوالشكل

كونأاللهخَلْقمع...اللهمعبالمنافسةيوحيقدماكلاجننبلقد

تمثبليماَيهْمللاُالعربيالزخرفةفنفأنهناومن.حيأ

متعفد.للحقيقةخلقٌ.نهيفَصرقدماأ-ْيهملبلفحسب

أوperspectiveأ!منظورعلى،بحثنا!،،فيهنقعفلنوهكذا

العربي،الزخرفةفنان.ئالثببُعْديوحيمماشيءأو،ظلال

النظامأذعىيتطلبة،مطلقنحوعلىالجماليةتخومهضمنعصورأ

.الفنانجانبمنبعيدحدإلىمتطورأجماليأوح!أوالزكيز

مزيمعنىأممااستشفافمحاولةنيعمليةفائدةأيةثمةيكونولن

يمثتهاالتياتتسويةدرجةتخهينأو،العربيالزخرفتصاميمفيجليْ

ضروببعضفي،بعينهلطرازوفقأالمكيمةالنباتيةالعنا!راصطناع

العربي.الخرف

منالمحضالزخرفيغرض!مالعربيالزخرفأصحابحققوإنما
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أشكالالتُحدثتمتزجالخطوطمنبمنظومةمعيقسطحمَلءطريق

فنيديَخرفيِقدالقونانوبرغم.اثننبعدَيْنذاتونماذج

ن).َوالاشكالالخطوطمنأهميةأقلكانفأنهالعربيالزخرفة

المحتوىهماأدبيassociationتداعأقيمنينالمتحرحلىوالثالنمط

باتكاله،العربيالزخرففنانولكق.العربيالزخرفةفنفئالرئيسي

العلميخبرنامماأفطد،الأمماطالاشِكالعلىالمطلقالاتكالهذا

المفاهيمبأنذلك.نفسُهالفيزياثيةالحقيقةأساسُهوأنهالحديث

استعيض،الحقيقةتالثأساسهيالمادةانإلىذهبتالتي،القدممة

نمطها،أو،الالكتروناتترتيببأنتقولجديدةبمفاهيماليومعنهآ

نأنسمعأصبحناومكذا.الاساسبذلكيزؤدناالذيهوالذرةداخل

غرمنأنصحيح.كلهالمنظور2الواأساسهوالشكلأوالنمط

للشكل،الاْساصيالمعنىهذاوعىقدالمسلمالفنانيكونأنالمحنمل

الحافز-الحقيقةوراءسعيهفيانهبالملاحظةجديرهوماولكن

المحضالث!كل2يرانالىوقق-ُالمسلمنوالعلماءللباحثنالرثيصي

التحرراإنثم.النهاياتونهايةالغاياتغايةمنهجاعلاأسمىمقامإلى

ولو.لذلكوعيعدمعنناشئأيكنلم"الأدبيالتداعيضروبمن

عظيم،شأنذاكانلمااذنمتعئدغيرالتحررهذاكانقد

ضعف.وموطنعيبأحتىيكونأنالجاثزمنلكانإذنبل

أصحابالفناننبأدمانالمحض!ليث!قةالشكلعلىوالركيز

الزخرفيةفالستة.مشبوبأعارمأ،دمانأالخطا!طناعَالعربيالزخرف

،كلماتفيالمنظومة،العربيةالأبجديةحروفعلىتغلبالتيالقوية

2والوا.!العربيالزخرفةفن"بأغراضللوفاءرائعةفرصةتتيح

العربي!الزخرفةفن"خصائصمنواحدأيشكلالخطهذاان

هذهبهمارُسمتماكئرأاللذانالجليانوالبراعةوالحب.البارزة

المسلمبهباشرالذيالشغورعمقيُظهرانإنمانُقِشتأوالحروف

033

http://www.al-maktabeh.com



.المنظورةصورخهافياللهكلفةاخراجمهمة،محصوصأوالفنان،عمومأ

وأ،الكلتىإن.(دينيةصفةذات،العادةفي،هيالنقوشفهذه)

الفلسفةفيأو،يوحناانجيلفيأو،الاسلامفيسواء،0901،الى

كانتلقد.المبدعةالفاعلةاللهقوةاعتُبرتقد،المتأخرةالمسيحية

وهكذا.قبلَُعَدمأمنكانمافيالحياةنفختالتيالمحييةاللهقوةَ

))نها.المحييالحياةمبدأبمثابةأنُتعتبرممكنlogosالكلمةفأن

مولودأوليسالحياةاكتسبقدأنهثبتالذيالأوْلُالوليدنَفَسُ

لفنالرئيسيالمحتوىيث!كلاناللذينالعنصربنأننر!وهكَذا(.ميتأ

يفيدان-"المعنى"j"الشكل9،والكلمةالنمط-العربيالزخرفة

مبدأ،أخرىوبكلمة،الحياةومبدأالمادبةالحقيقةمبدأالنعاقبعلى

هذينيَخْتَرْلمالمسلمالفنانأنفيجدالولا.اللهبَرَأهكاالوجود

الروحيةمعتقداتهذلكعليهأملتلقد.فيهمرؤئاختيارأالعنصرين

غرأوواعيةالمعتقداتتلثأكانتسواء،الباطنفيإيغالاالأشد

نآمحاولانغرمن،العربيالزخرفةفنيصبحوهكذا.واعية

يصبحوهكذا..أتول،عقليأتأويلا!مأوْلا!متعتدأرمزأبكون

فيه.يحياالذيالعالمومناللهمنصاحبهلموقفحقيقيأرمزأالفنيهذا

والصثاعالفنانونأخرجهماكلالعربىالزخرفةفَنزينلقد

وظهورالنوافدمصاريعالىوالسروجالسجادمنابتداء،المسلمون

،!روعةالاكثر،العربيةالزخرفةنماذجبعضنُق!ثستولقد.الموائد

الخشب.أوالحجارةأو-الجصعلىالنقشذلكأكاَنسواء-نقشأ

التصممبراعةنينفوقالتيالاشياءهيالاسلاميالفنعالموقليلةٌْ

الفاطميينظلفيللناسالتيُأخرِجتالخشبيةالنقوشَتلكالتِقْنيوالكمال

.النقوشأو،قرطبةفيالمصنوعةالعاجيةالحليئعُلَبَأو،مصرفي

وكانت.فاسفيالمَرِينتةالمدارسبهاازدانتالتيالجمثبة-الخشبية
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.الأدراجذاتالخزائنأوالابوابفي)ماالمصطنعةالصغيرةالخشبيةالألواح

الخشبية.الألواحتلكتنسيقوكان.خاصةبشعبيةتنعمالسقوفأو

التناغمتؤكد!ت!ليف9إنشاءوعلىبعينه6طةرممتكرارعلىبساعد

ولوعَهماالمسلمَيْنوالعالمالمفكرَشاركالمسلمالفنانأنوالحق.والتناسق

كما!،الفلاسالةالنسىفقد.والتناغم،tabulationوالجدولة،بالنظام

إذاإلالتطمثنقلوبهمتكنولم،الكونَاللهِلخلقعقلانيةنفسيرات،نعلم

الفلكوعلماءالرياضيونأما.الكاملِالتناغمِمنطقتفسيرائهماظهرت

الرياضية.المعادلةأعني،التناغمأشكالمنشكلأكملفالتمسوا

كانتالتيوالأنماط-التصاميمبتنسيقالمسلمالفنانابتهجمماثلةوبطريقة

المتناغم.!النظم9علىرائعةبصورةتساعدالطاغيةالهندسيةصفتها

الزخارفبتصميمابتهاجهمفيفنانيهمالمسلمينمنكثروشارك

في،براعتَهُعدِمواولوحتى،الفنانَيشاركونكانوااذ،العربية

الهواةأبدعهاالتيالعري!ةالزخارفأروعتنعموبينا.الروحبةمطامحه

نأمخلصامرؤحاولكلماعادةينبعقاناللذينوالجمالالمنطقبذينك

الباطنفيوإيغالاعمقأالاشدوحضارتهودينهعْرقِهروحيزجم

التيالزخارفهذهاروعتنعمبيناأقول..اَلمنظورةصورتهاإلىوينقلها

أخرىعرليةزخارفئمةأننجدوالجمالالمنطقبذينكالهواةابدعها

العضويةالطَبَعيةتلكفيهمرؤئنحوعلىالمكدودتعقيدهالاُ!فق

الصنعة.مغالَفيمنكلفبمظهرالظهورمجردَيحققولكنه،الضرورية

رص!ئا*

ال!تب30

فقدالعربيالزخرفةفنفطجدأهامأدورأيلعبالخطكانلما

معبل،فح!سبالمصتممعلايتعاونانالمسلمالناقشعلىتعئن

ا،مملاِمفيمِبخلةصنككانتالخطصناعةأنوالواغايضأ.الخطاط
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ذلكممارسةعنترقعواالذينالعلماءأوالفنوننُصَراءهموقليلر

كانواالذينالمختلفينالمسلمنالحكاممننذكرأنوحَسْبنا.الفن

الذي،المنصورأحمد،الشهيرالسعدفيالسلطانَموهوبينخطاط!ن

فتحوالذيانكلزةملكةاليصاباتمعجدأطيبةبعلاقاتاحتفط

النراحط.السودان

الفنوناهممنواحدأانُيعتبرابحبالكتبابنتاالخطوصناعة"

العصرمنمتأخرةفزةحتى،اتسلمونولقدبهل.الاسلامفيالصغرى

بالطرائق،الادبيةالآثارطبعديارهمنحتلففيمحئذونلا،الحديث

بأقلامعندهمتسطرالكنبوكانت،واسعنطاقعلى،الآلبة

بواسطة،حداثةالاكزالعهودفي،تخْرَجوَُ)محزفينخطاطين

منقرونبعدإلاالطباعةيتبثوْالمالمسلمينانومع(.الحجريةالمطابع

بأنهمذلك.الورقطبالكتابللعربمدينونفأنناأوروبةفياننثارها

صنعكيفيةسالصيفمنتعفمهمبُعَيْدَالورقيةالكتبيصدرونفرعوا

8!االعربحذواوروبةوحذت.الثامنالقرنإلىيرقىعدفيالورق

parchmentبالر!الورقنستبدلفلم،بطيمتمهلفىوعلىذلك

الىالاسلامأدخلالورقيةالكتبومع.عشرالرابعالقرقشالا

أدخلكما،النافرةبالنقوشالمزينبالجلد،التجليدا!ناعةأوروبة

الامامية.الكتابحافةيصونالذى،اللسان"

الخزف40

فنونعلىيغلباناللذينالدمموفراطيةوالسمةالمُغْفلالطابعإن

الفنونهذهإنالقائلةالحقيقةعنمسؤولينيكونانقدالصغرىالاسلام0

اشتهرالذكلطالايطاليالنحاتأ؟ثاريقارَنانيمكن!ثيءأيمالمُتخْرج

5105سيالبنيببنفبنوتواالمعدنيةبروائعه Benvenuto Cellini1157ا-ا
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العامالمستوىكانفقد،/ذلكومع.الصينيالخزفرواخبافضلأو

الخزفحقليفيأوالمنسوجاتحقلفيسواء-الصغرىالاسلام!فنون

يتصلمافيصغالحكموهذا.رفيعأمستوئ-الزجاجيةوالاَنية

.الخصوصوجهعلىبافئف

التامع.القرنإلىترقىالمعروفةالاسلاميالخزفنفائسوأقدم

ذلكفيحتىالصينيةالمؤئراتنتبيقأننستطيعأننامنالرغموعلى

يغلبالَذيالشهير"الصينيالازرق"اننلاحظانالممتعفمنالتاريخ

)سلامي.أصلالمىالواقعىبرجعالخزفيةالاقصىالشرقرواخعلى

بأنذلك،"الاسلاميالازرق9بقولهماليهأنفسهمالصينيونأشارولقد

استخدمها،منأولالمسلمونكانالتي،الخا!ةالا!ليةتركيبهمواد

الصينيينالخزافينانوالحق.الاوسطا)ضرقمنالصينيوناستوردهاإنما

تمتعتالتيالزرقةالىالضاربةالبيضاءالآنيةهذهانتاجعنيكقونكانوا

.المستوردةالموادتلكعلىالحصولعليهمتعذركلماكبيربرواج

بشعبية،الاْولالمقامفيفارصىوهو،الاسلاميالخزفوتمتع

عث!ر،السابعالقرنفي،متأخرعهدفحتى.الهنديةالدبارفيكبيرة

أوروبة،إلىالخزفذلكيستوردواانالهولنديينالتجاردأبمنكان

الفارصيالخزفانوالواغ.صينيخزفأنهزاعمينللناسويقدموه

ديلفتمدينةفيالمصنوعةالزرقاءالآنيةفيالأثرأعمقتركالذيهو

فارسواشتهرت.واسعةشعبيةذاتوكانت،هولندةفي،عاء!

يذفخارمنالمصنوع،(السيراميك)قوةالأشدالخزفبضروب

اغزفيةالآنيةهذهأنبيد.الخزفيةب!نيتهاشهرتها،أخشنحُبَيْبات

الفارسيالفخارانباعتبار،الصينيالخزفبلغهمااللطافةمنتبلغلم

شفافية،الاْكثرالصش.!كاوولين9منبالمساموأحفلأخفكان

عننتحدثفلأن،الجملةوكل.حُبَيْباتوالألطف،قوةوالاْشد

5Kaolin(الممرب).اصلزفعغزيتضدمالذيالناعمايهيضالفضار
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أصحْ،اسلاميقاشانيأو،اسلاميفخارأو،اسلامي"راميكس"

الفارسيةالسرامياثوقطع.اسلاميأبورسلنن"عننتحدثأنمن

بيضاءقطعهيحقيقيبووسلبنأضهاتد-عيأنتستطيعالتيالوحيدة

الصينية.الماذجبهايضارعواأنصُناعهاحاولشفافةنصفتكونتكاد

بعيد.حدالىنادرةحالأيةعلىهيالقطعهذهولكن

تلكفييعني،الصقيلةمنتجاتهفيذروتهالاسلاميا!لزفوبلغ

ثممطليسطحعلىمعدنيبملحِالرسومفيهاالتيُدهنتالقطع

يكتسبالعمليةهذهوبنتيجة.بالدخانالاحراقطربقمننهائيأْتُجتَتْ

إلىضاربواصفر،فضيْازرقمنمتغايرةألوانذالمعاتااْلحزف

اصطُنِعتأينالتحقيقوجهعلىندريولسنا.نحاصيوأحمر،الخصرة

،فيالمغربأممصرفيأمفارسفي:اصطُنعتماأولالطريقةهذه

نماجكلهاالثلاثالاسلاميةالديارهذهفيلناَحُفِظتقدبأنهذلك

آخر.مكانأممافيأخرىنماذجأية،الجودةفي،تضارعهالم

فيالماذجآروعانتُجت،اللماعفارسخزفعنالنظروبمرف

فيعظمبأعجابالنماذَجللكحظم!ولمد.المسلحنظلفيبلنسمه

حمهم.فيقُقِدتحيث،ايطالية

أنهوالصنيالخزفعنالاسلاميالخزفتميزالتيالخصاثصصمن

اليومي،اضصف!ينالااعلى،اصطُنعالاسلاميالخزف

متمجاتإن.العرضلمجردخزفهمصنعواالصينأهلأنحينفي

اليومية،الحياةخارجشينأتكونأنالىبهايُقصَدلمالاسلاميالخزف

اكراضأتخدمأنإلىبهاقُصِدبل،فحسبالخبرةلأهلمصنوعأشيئأ

القطعجانبإلى،أبدعواالمسلمينانفيربمنوليس.عملية

هذينمنأيأفأنذلكومع.وأغلىأروعنفائس،الساذجةالعملية

احتفظترخصأالأشدالاَنيةوحتى،زينةكمجرداليهيُنظرلمالضرلين

الذينعندالذوقمستوىارتفاعإلىبذلكمشيرةَ،رفيعبمستوى
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خرأفونلوُجِداذنالرديثةبالسلعيرضَوْنالزبائنكانلوإذ.اشئروها

.ربغبرقنالسلعللكبأمثاللزؤدونهم

بارزأمظ!رأاليومحتىيزاللاالذي-القاشاني!ناعةصتشكل

ألاشلأمي.فر-يمالخزت-+خر-+تتتلآميةم!قرمن

،والمغربفارسفيواسعةشعبيةذاالاَجرمنالضربذلككانولقد

سجدواجهةلتغطيةيُصطنعوكان.سواءحدعلىوالعراقسوريةوفي

أناقةتتجلىوانما.4ورالدأفنيةمنفِناءأرضبةأو،حجرةجدارأو

اليْ،المعدنياللمعانذاتنماذجهبعضفيتتجلىماأكزالاَجرهذا

فينشأتماأولنشأتأنهايبدووالتي،جدأنادرةاليومغدت

.نارس

سورية،وبرعت.الخرآفمنتجاتِبالمسلماببزمنتجاتُونافست

فيتنافسولقد.الصناعهمناتالصربفي!ثعلى

السوريةوالقنانيوالمصابيحالدنانوجدتحيث،أوروبةأهلاقتنائها

أنمنالرغموعلى.رانجةسوقأالملؤنلنابزالمسابطلاالمكسؤةالانيقة

القرنمنذحاولوا-البندقيةفيوخصوضآ-أ!-الاوروبيين

يومأمما1"فييوفقوالمفانهمالسوريةالنماذجهذهيقلدواأنعشراصلامس

نا.وعليناصنعتهاكمالأوتصميمهاجمالمثلابداعإلىالأياممن

المساجد،مصابيحفيالاسلاالزجاجعلىالفضلىالأمثلةبعضنلتمس

اناءتصعرفيهايستقراليالمساجد"مشاكيفيالاصحعلىأو

براعتهمكاملالمنفعيةالادواتهذهفيالصتاعذ-!افر

ا!نهالغنيالزخرفالىالشديدلميلهمالعنانوأطلقواالفنية

،الألوانمتعددةArabesqueعربيةبزِخارفعادالمصاسح!،

.معقدةازهاروبرسومتجل،مزخرفةونجطوط

.شكاةجمع.
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والجلدوالمجالنالنسيجصناعات!م.

بالاشياء،الأولالمقابمفي،مولعانكليهما-والفارييالعربيإن

.1(ملمسها"والفيئالاشياء"نسيج9لالاستجابةشديدا،الحسية

عنداللمسحساشبعتوالفارسيالعربيالخزفطلاءاتانوالواغ

وكذلك.معأن7فالرطوبةاستشعارفيورغبتهمالمسلم!نمالكيه

نأالمنقوشةالغربيةالزخارفبهاتميزتالتيالنافرةالستطوحاستطاعت

نسيج"!فأنهذاوالى.أيضأتثيرهاوانفوقهاالمنزلقةالاصابعترضي

يمقدالنقشبانذلك،سلعةالىسلعةمناختلفالفيالسطوحتلك

الصخرعلىحتىبل،الجصأوالخشبأو،الحجارةأوالمرمرعلى

.البلوري

حياتهمزادتالتيالأشياء"نسيج)بالمسلمينولوعالىوبالنظر

انصحيح.نوعكلمنالمنسوجاتينتجواأنعجيبأيكنلم،بهجة

،الاسلامقبلسوريةبأنذلك.المنسوجاتتلكمبدعيهميكونوالمالمسلمين

قبلفاخرةمنسوجاتانتجتقدكانت،المجاورتينوفارسوبيزنطة

محمدالنبينظرفقد،هذاوفوق.الثقافيالمسرحعلىالعربظهور

للاشياءالمسلصقتقديرولكن.الحريريةالاثوابالىازدراءنظرة

المسلهينأنسىأنلبثما،صعةفينماالذيالتقديرذلاث،الجميلة

بومأممافي،يمقوالممعفمعليهمفرضهالذيالثانويالتحريمَهذا

آصبحواأنهموالواخ.الأخر!المناحيمعظمفيبهالاقنداءَ،الاياممن

منعددمخزعيهموكانوا،القروسطيالعالمفيالحريرتجارأعظم

نشأتِفا.مواطنعلىهذاشاهدأالناسيومحتىتزاللاالتيالاقمشة

-(،-1Damascusدمشق9)منdamaskالدالاث!هـتمشةوأ

اسمتحت-آجمبصيماستوردهالذكياmus!ظوالموصلين

mussolina-بهيؤتفىكانالذيدك!ع!ء8والفُسطاطيئ،الموصلمن
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بسعبيةيتمتعكانوالذي،الأولىالاسلاميةمحرعاصمة،الفسطاطمن

فارسفينثأتالتي4taffetوالتفنابمالقروسطيةأوروبةفيكبيرة

مُعَدةالاسلاميةالمنسوجاتمنكبيرةنسبةٌوكانت.ءلملمءلماعمتحت

لد2الاستعدادأتمعلىالاوروبيةالبلدانمعظمنبلاءكانإذ،للتصدبر

الاسلامية.والمطرراتالاسلاميالحريرعلالحصولأجلمنالأممانأعلى

دعتدرجةإلىكبيرأالسلعهذهعلىالطبأمسىشىءبعدوشيئأ

شبيهةمنسوجاتعليهاليصنعواالخاصةأنوالهمإقامةإلىالاوروبيين

المصنعذلكالاوروبيةالنسيجمصاخأشهرومن.الاسلاميةبالمنسوجات

علىاشرفوالذي،الملكيالقصرفيبِصِقِقيةلَلَرْمفيانشئالذممط

،الايطاليونالطلتعذمالعربالخبراءهؤلاءومن.عرب%براءادارته

بكةانتمثرتبَلَرْمومن.الصناعةهذه،النورمانظلفي*

صناعاتإحدىبعدُلتصبحالاخرىالايطاليةالمدنإلىالحرير

الرثيسية.البلاد

الأولالمقامفيتتألفالتقليديةالمسلمينالحريرنسْاجيتصاميموكانت

،محد+دةأشكالذاتوأثمارأرياحنزخرفيةْلممات"َمن

اص!متنلبثتمايةالصورأنبيد.تزيينيةكتاباتوتتخقلها

بذلَاتمنوكئير.الفارسيةالمنسوجاتفيونجاصة،ضىءبعدشيئأ

أوروبةكاتدرائياتفيالمصطنعةإكنسيةاالملابسمنوغرهاالقداس

الشرقينالشبابرص!ومفيهابدتالتعقيدبالغةفنيةبتصاميممكسؤةكانت

اكليركبة.كيربنث!اطاتيقومونوهمالدنيويةفيموغلةأوضاعنيالنقليدية

من،النصارىالرسامينلوحاتفيحتىتبرزالاسلاميةوالمنسوجات

Fraآنجيليكوهء14وفراGiottoجسِوتومثل Ange.الشيدةمأنوهكذا

وهماللوحاتتلكفيبظهرونقدالنصارئبعفالقديسنأوالعنراء

ءمد.ورسولهالواحداللهغرَعليهاالمطررةُالكلماتُتمخدلاثيابأيرتدون

Fraليبيليثوفرالوحةشهرةاللوحاتهذهأعظمومن Lippo Lippi
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فلورنسة،في8Uffizz"اوفيز!يَ"متىففي"العذراءتتويج9الجميلة

...واحدةياردةمنهاكلطولشفافةبعصاثبالملائكةيتشحوفيها

عربية.نجطوطمكسؤةعصائب

الرفيرةالجودةعلىالعثمانيةالخلافةظلفيالاتراكالنساجونوحافظَ

الحريريةمنسوجاتهمانوالواء.العربالنساجوناسلافهمحققهاالتي

فيالايطالهينالصُتاعمنتجات،عثرالثامنالقرنفيحتى،نافست

بحة.الاوروالاسواق

!+"-!ر

القاسيةالمقاييستلك،العربيةاليدويةالصناعةمقاييسنتجلىوإنما

أصفر،نحاسأأونحاسأالمعدنأكانسواء،المعادنصناعةفي،المتطقِبة

أنتجكما،ق51د+َلاذأْ-ْ.وقدفولاذأأوفضة

rapiers!والمُفَقراتالسيوفَتلث،الغربفيالمرنروُلمَيْطُلَةفولاذ

الدمشقيالفولاذاحتفظوقد.فيهانشأتالتيالمدنبا!اءعُرِفتالتي

ةهضمنأوالفضةأوالذهبمننباتيةأوهندسيةبأشكالالمطقم-

.عديدةقرونطوالبشهرتهالفولاذهذااحتفظنقول-الخسيسةالمعادن

والاحواضالمصنوعةال!وةوركواتوالكبيرةالصغيرةوالاباريقوالصواني

الشرقفيتُنتَجتزاللاعربيةزخرفيةبنقوشوالمزدانةاصفرنحاسمن

عندالمعادنصناعةبلغتوقد.هذايومنافيحتىالمغربوفيالاوسط

فيونجاصة،عشروالثاكعث!رالثانيالقرنينفيكمالهاذروةالمسلمن

بالذهبالمطفمةحلتهاوصناديقوصوانيهاباباريقهااشتهرتالتيالموصل

لأقلامالمخصصة!البيوت9ذاتالصغيرةالكتابةعُلَبوكانت.والفضة

زخرفةوالمزخرفة،والرمل،اللصقومواد،والمحابر،القصب

هذهوبعض.خاصةبشعبيةتتمغخارجومنداخلمندتيقة

واميركة.أوروبةمتاحفبهتعتزْماأنفسمناليومهيالعلب

.الطرفمشدقحدينذوسيفوهو"مفقر!جمع.

9rr

http://www.al-maktabeh.com



الجلد.الاسلات!اعةخمارجشهرةالأبعدالأسلاميةالفنونومن

،()مراكشالمغربيةالديارالميدانهذافيالسبقبقصبفازتو)مما

حنىالحلودلدْطرانق،جدأمبكرعهدمنذ،طُؤِرتحيث

لجلدباصبا!اغفباليةدصَبغْاوا-هـطققريبأ،؟ثلئيتصبح

نطلق،هذايومنافيحتى،ونحن.تنصللاثابتةجمونأنألوان!ا

روكو!مي9اسمالرفأدواتولبعضالكتبلتجليدالمخصصالجلدعلى

morocco.القدممساندأنمنالرغموعلىhassocks،ومحافظ

وفيالمغربفيأنتجمماُاليهاوماالجلديةوالجزادينوالمشايات،الجيب

فأنهاالغربهينالمشزينعندبشعبيةدائمأتمتعتالعربيةالبلدانمنيخره

وأيأ.جدأضئيلأثرغيرأوروبةفيالمنتجةالمماثلةالسلعفي-فىكلم

زخرفيتذهيبمنبهامتازبما،الاسلام!التجليدفأن،كانما

flaps!اسنةو،الجلدفيمفرَغةققؤنةنزيينيةوأشكال

البتدقيةفيونجاصة،المقلدينمنكث!رأالغربفيوجدواتية

.)فبنبسيا(

المنممات60

الغربيالعالمانتزاعألأعجابوأكزهاالاسلاميةالفنونأشهراأم

الزيتيةالرسومجابفإلى.الفارسيةالمنمنماتفنريبغيرمنفهو

الإسلأميالتحريمعلىخروجأالفارسيةالمنمماتئمثلالهندفيالمغولية

فيدخلواحنكانواالفرسبأنذلك.figurativeا)تشبيهيللفن

الفنيةاشكالهمانشأوآقدوكانوا،وتمد-نثقافةأصحابقومأالأسلام

2-والواورِعنمسلمينبعدُأمسواأخهممنالرغموعلى.الخاصة

فرسأ-كإنواالمتصوفنواشهرالدينيينالمفكرينأعظممنعددأان

مجردوإن.والعقلآنيةالالحادإلىنزوعأأكزالجملةعلىكانوافقد
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individualismفردانئثهمعلىليدلالسنيالمذهبلاالثيعيالمذبتبتيهم

جعلهممرهفجماليوحسعقليتقدممنبهعُرِفواماأنوالواخ

النماسهمتعوقأنبهاخليقأكانالتيالمعرقِلةالتحريمضروبيرتضونلا

وبأشجاربشريةبصُوَرالمنمنماتاحدىملءفأنوهكذا.للجمال

كانمابقدرالدينيةللاوامرمخالفةعندهميكنلموحيواناتوأزهار

لقد.الفتنةإلىالأدعىمظاهرهابعضفيلهاوتقديرأبالحياة3)قرار

شيعة-بوصفهم-المنفوشةللصورالدينيالتحريممنالفرسوقف

ال!نَة.أهلاتخذهالذيالموقفمنتحررأأكزموقفأ

التمثيليالفنعلىمثلاَدائمأااعتبارهممكنلاالفارسيةالمنمنمةوحتى

الفنانيشاركلمالمنمماتصاخفأن،آلجملةوعلى.للتعبرالغَرئيبالمعنى

الكائناتخلق)عادةمحاولةني!اللهمضاهاةإلى"طُموحَهُالمعاصرالغَربي

الانسانَولقدرسمحَصْرأ.أشدوجهعلىجماليةغايته.لمكدكانتالحية

homo"حديثإنساني!!رهدوفيلا sapienدورهفيرسمهمابقدر

،للان!انيكنلمهناوءن.زخرفنتصهيمفيكثرةعناصرمنكواحد

سُفم،شأنمنأقلأوأعظمشأن"،ذاكالمنمنماتصاخيدي،كن

،الانسانمنهَقهالذىكان.زهريةأو،سحابةأو،زهرةأو

منكجزء،والونالشكلحقليْفي،جدواههو،هتماأكثر

.أخرىوألوانأشكالعلىمشتملعامخرفيarrangementأنظم9

-non،اللانمثيلية"صفتهأكدتولقدُ representative،ذلك،فوق

فيكانتالفارسيةالمنمنمةأنباعتبار،perspectء،8!المنظَورأبفقدان

-two،الابعادثنائية5جوهرها dimensional،العربيالزخرفكفن

.بسواءسواء()آرابريك

واقعيتها!"الغربيةالزيتيةاللوحاتتعطيالتيالحاسمةالعناصرو.ن

اللوحاتهذهتبدووحدهاهذهبفضلإذ.والظلال!المنظور"اصطناع

-three"الابعادثلاثية" dimensional.السواءعلى"المنظور"وفالظلال
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،الحالفييوقظللمسافة.ووعيناالمسافةوَهْمَالنفسفيتوخالتيهي

المسافةتلك"ليختار!اليهنحتاجالذمميالزمنيعني،للزمنوعينا،أثضأ

البعد،"المنظور"منفلتجردهاالفارسيةالمنمماتمعظمأما.المصوْرة

اعتبارصاممكنفلا،بالزمنشعورأقيفيناتثرلاولأنها،الثالث

فرصر"9طريقةعلى،أمبنة"صورة"فيآلحياةخلقلاعادةمحاولات

Vermeer،ارشنمنضةفأنوهكذا.التأثريينالرسام!نأحدأو

وبينايؤَكد.جماليةالأولالمقامفيهيلاغراضالبصريةَالحياةعناصرَتصطنع

ئطاقعلىتصويرهطريقمنتقريبأ"الوهيته"بلالانسانأهميةالغربيالفن

إلىوقدُأحيلَالفارسيةالمنمنمةفيالانساننجد،الاحيانءنكثرفيضخم

،كَثيرةاستئناءات،طبعأ،ثمةكانتلقد.ميكروسكوبيأيكونيكادحجم

من"واقعية"لوحاترصمفيتفؤقواالذين"المنمنمين9منكثيرثمةوكان

-مكسهعماالنظربصرفولكن.بالمنظورولابالظلاللايزدرواأنغير

النموذجيةالسمةعلىدلالةأقلفأنهاأجنبيةموثراتمنالاَثارهذه

أشدوجهعلىجماليةبطبيعةتمتازالتيالمنمماتمنكلهالفنيالنوعلهذا

تقليدية.قوالبفيمُفْرَغةوبأنسانية،حصرأ

فيالعباسي!نظلفينشأالزيتيالمنمنماترصمانمنالرغموعلى

آتدمأما،يصلنالمالعهدذلكمنمنماتمنشيءأيمافأن،بغداد

هذهأنبيد.عشرالثاكالقرنإلىفترقىمنهاوصلتناالذيانماذجا

هلينيةموثراتعنتتكشنفوهي،فارسيةمنهاأكثرعربيةالمنممات

عاموحضارتهابغدادَالمغولتدكلروبعد.االخبيرةال!شاتخطئهالا

حيث،فارسثمالالىالاشلاميالزيتيالرسممركزانتقل،1258

نانفولأناستطاعتنافيفانوهكذا.عاصمتهمالمغولالفامخونأقام

عشر.الثالثالقرنأواخرنيوُلدالفارسي()والتصويرالمنمماتفن

محل،الصينيةونجاصة،الآسيويةالموئراتحلتابشذلكومن

(المحرب).1675-1632ثهورهولنديرسام،
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عهدفي،الثانيالمغولىالفتحإنثم.الأولىوالبيزنطيةالهلينيةالموثرات

فيوالمحراقوسوريةفارسَادخلَ،ُعشرالرابعالقرنفيتيمورلنك

سمرقندفيالأمرأولعاصمتهاكانتالتيالمغوليةالامبراطوربةنطاق

عميقةأمستتدالصبنيةراتالموكانتالفترةتلكوحوالى.هراةفيثم

السحبفيعليهانيّناتنجدونحن.الزبتيالمنمماترصمفيالجذور

والملارسالوجوهعلىتغلبء!وصةايقاعيةسِمةوفي،الطافية

البطونجاصة)والطيورللحيواناتمتواترظهوروفي،الفضفاضة

(1"خطيةسمةوفي،ورقةهدوءأأكزألوانوفي،(الطا!ر

calligraphicالعامالخطوطنصميمعلىكالبةأقوى..

ملحمةالمنمماتأصحابعندشعبيةالاكثرالموضوعاتومن

تمثلالتيالمنمنماتأنوالواقع."الشاهنامة"،العظيمةالفردوسي

.الاطلاقعلىالفارسيةالمنمنماتأروعمنهيالملحمةت!منمثاهد

؟بَهْزادالدينكماليدَئعلىأوجَهُالزبتىالمنمماترسمبيكلوإنما

ذ)ثومن،عشرالثامنالقرنأوائلفيحتىالرفيعبمستواهواحتفظ

.الانحدارفيشرعاطن

القائلةدينهموصيةالعربالفنانونفيهاانتهكأحوالثمةوكانت

الاموبونانشأوهكَذا.نُصَؤرلاأنيجب!الحية!الاشكالبأن

تمئلجداريةبصوروزتنوهعَمْرةتُصَيْرفي،الطَرَد!مامثواهم

فنحن،كانماوأبأ.طَرَديةومشاهدرمزيةوبرسوم،ياتعارنساء

فأن،هذاوفوق.قليلاإلابالدينيبالونلاكانواالاموييناننعلم

بمالجداريةاللوحاتهذهصانعيبأنالاعتقادالىيدعوناسببألدينا

الرسومفأن،الجملةوعلى.مسيحيينفنانينبلمسلمينفناننيكونوا

المحيطةالأسودندرةَالعربيالفنفينادرةهيأطلعوهاالنيالبشرية

الصبد.مز،ولةوهو،ففتحبفتح،الطردالىنه.

343

http://www.al-maktabeh.com



بغرناطة.الحمراءأفنيةأحدفيبالفؤارة

الخزفعلىنجدهاالتيالتمثيليةالرسومتلكهذهمنأشيعًوكانت

علىالرسومهاتبكبننقعوقد.والمصريةالسوريةوالمنسوجات

أميرأوموسيقيةلة7علىعازفأوراقصةأولمغنيةالأوليةالخطوط

نحوعلىلا،عادة،مرسومةالصوروهذه.خمربكأسيستمتع

بصناعةالمرءتذكرفهـدط،الأبعادثنائيئنحوعلىولكنللطبيعةمُحاك

بالتمموير.تذكرهمابقد!رالخط

متوازيات-الفارسيةالمنمنماتإلىبالاضافة-نبدأنفيرغبنافاذا

المحتملفمنالاوروبيالتصويريوالفنالاسلاميالتصويريالفنبين

الفنانبأنذلك.الأقصىالغربفنفيلاالبيزنطشفنفينكتشفهاان

أفرغهخاأكزالأبعادثنائيزوعلىرسومهأيضأهوافرغالبيزنطي

"المنظور،والظلالا!طناعأيضأهوازدرىولقد؟عمقذينحوعلى

.الممبرةوصفاتهمالافرادسماتفيالتفكيرعناءنفسهيجثصمولم

لسجادا70

جنينتهموكانت.جمأحبأوالجنائنالرباحنمحبونالفرسكان

ومتاعبهجهمومهبهاالمحيطالعالمعنا!-قةجهدالمعزولة،المسؤرة

جهدالطاقةتكونأنبهامقصودأ،يرحملامخوعلىايهولياأيامهوكر

دائمأتبذلالجهودوكانت،صمدية!غبطةعليهترفرفمثوئأيضأ

ولقد.عشرالاثنيالسنةشهورطوالناميةنباتاتعلىمشتملةلجعلها

ديزأ)،وحول"أي"بري1لفظتي)منفردوسأ2الوافيدُعيت

،(المسورةالجنينة:أخرىوبكلمة"قالبفيأفرغأو"شكلَأي

الرغموعلى."paradisء"االانكليزيةلفظتنامنهااشتقتالتيالكلمةوهي

فقدنفسه3بالاالدورأفنيةفيالمنشاةحداثقهميسئوالمالعربانمن
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عنعادةَيلزبمالذيوالغبطةالهدوءجوفيهانحلقواأنأيضأهمحاولوا

الاوراقتُطلعالتيالنباتاتعنشيءكلوتبل،الماءوخرير،الطراوة

السنة.فصولمنفصلكلنيوالريا-فيالخضراء

ضمنحتىالخاصةالصغيرةص!تهمالاحتفاظالىالفرسووقق

نا.حديقةالسجادةمنجعلوابأنذلكفعلواولقد،البيوتجدران

علىمتساوقأنظمأمنظومةرسومهانجدالتيالزهوربومساحالرياحين

مُفرغأالخارجيةالفعليةللجنينةنمثيلا!تكونأنتعدولاالسجادةصفحة

أذىتقيهاب!صانةتتمتعالداخلية!الجنينة"ولكن.بعينهاأشكال!

تتلفماقليلاًفأخهاوهكذا،الفصولوتبدلالقاسيةالجويةالأحوال

فنفيمفقو!،قبلمنعرفناكما،الزمنعنصران.الأيامبكرور

بحيثالاسلاميالبيتصُضِمواغد،(الأرابيسك)العربيالزخرفة

يرمزلا،السرمديللبقاءشُيدوقد،والمسجد.اللازمانفكرةيغذو

الذي(اللازمان)الازليةعنصرالىيرمزمابقدرالزماندممومةالى

حضرةنيأو،بالتهاتصالهخلالالايستشعرهأنالمرءيسئطيعلا

شيوعآالاكزالآخرالرمميكونأنالمغزىذاتالظواهرومن.الله

ويشيرالمسجدنيالاماممقامأي-المحرابهوالفارسيةالسجادةفي

رمزوكلاهما.المسجدسقفمنالمتدلىوالمصباح-مكةموغالى

بالذاتالاتصالطريقمنالاالمرءلايستشعرهاالتيالازليةلتلك

الالهية.

يبدو،ماني،يكونانبكادنشاتحيثالسجادصناعةونشوء

نفهمهكما،السجادانالحديثةاللراساتقررتفقد.ءتومأأمرأ

منيدويأصنعأ،نولعلى،المصنوعالوَبركطالسجاداعني،عادة

منوالمؤلفةالداعمةالسداةفيعقدةتثدها(الحريرأو)الصوفمنخيوط

أسبابولدينا.المسيحيالتاريخقبلمعروفأكان،الخيشمقضرب

فييُصْنعكان،المعنىبهذا،السجادبأنالاعتقادعلىتحملناوجيهة
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الصينية،تركستانفيالميلادبعدالسادسوالقرنالثالثالقرنبنما

القرننيثم،بعدُالعربيالعالميمسيأنلهقد-رماعلىتخومعلى

اسبانية،فيوالمسلم!نالأناضولفيالسلاجقةبأيدي،عشرالحادي

.()القوقازالقبقوبلادفارسفيعضرالثانيالقرنفيوكذلك

الظن،أغلبفي،الشرقيالسجاديُعرفلمحيث،أوروبةوفي

فترةالسجادهذاظل،عشروالخامسعضرالرابعالقرنينفيإلا

اداةالبدءمنذفقدكانالمشرقفياما.ترفاداةَالزمانمنطويلة

،الجدرانعلىعُقِقأوالفُرُشعنبهاسُتعيضسواء،يومىاستعمال

هذافي،مَثلوقد.الحجراتارضتاتلتغطيةا!طُنِعأو

التيالحيواناتجلودالىبالنشةتقدميةخطوة،الأخرالاصطناع

أغنامكانتوإذ.البدائيةمساكنهمأوالبدوخيامأرضيْةغطت

يحلأنجدأطبيعيأكانفقدممتازطرازمنبصوفالقومتزوْدفارس

المتصلةالجافيةالجلودتلكمحلفشيئأشيئأالأرضأغطيةمنالنوعذلك

.الفرستاريخفيبدائيةالأشدبالمرحلة

سلعة،المسلممالكهانظرفي،داثمأكانتالسجادةان!الحق

منوكثير.الغربيالعالمفيالناسيتصورهممابكثيرحميمئةأكثر

السجادةيضبرونليبياأوالعراقفيأو،سوريةأو،فارسفيالناس

الماديةقيمتهاالىبالاضافة،استطاعتهافيوإن.وأنفسهاممتلكاخهمأثمن

الىحتىترمزانبل،والمسجد،الحديقةإلىترمزان،والجمالية

الجنتمنعأن(بعفالناسوهمفي)ميسورهاوفي.نفسهاالجنة

سطحفوقالاستكنانتحثالتيالمنظورةغرالشريرةالكائناتتالث-

ورعمسلمأئببالنحطروليس.الحجرةتغزوأنمن-الارض

السجادعلىأيضأينطبقوهذآ.حذاءهمتمعلأالسجادعلىيمشيان

البالغةالحُصُرأما.الصلاةأجلمنخصيصأوالمصنوعحجمأالاصنر

بعضفيكونهابرغم-فهيالمسجدالىأصحابهايحملهاالتيالمثِغَر
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عادةًمصنوعة-حقيقيأسجادأالاحيان

.بدأتجوو

إتقانأوأتل-أخصمادةمن

رائعأسجادأبعيدةقرونمنذأطلعتفارسبلادانمنالرغموعلى

عشر.السادسالقرنفيإلاكالهاذروةتبلغلمالصناعةهذهفأن

برغم،الرفيعالمستوىهذانفسالزكيالسجادبلغماونادرأ

كانبحيثبل،الفارصيالسجادضاهىبحيثالجودةمنكانانه

أضمنفان،)وبالمناسبة.عسيرأأأءالسجادهذاوبننبينهالتمييز

التأكدهيالتركيالسجادمنالفار!مىاتسجادلتمييزوسيلة

إلىالصوفخيوطمنخيطكلبهاشُدالتيالطربقةمن

(.السداة

منالفارصيالسجادمنهيُصْنعالذيالحريرأوالصوفكانوإذ

أولتعتمدالسجادذلكجودةفأنقليلأوكثيرحدإلىواحدنوع

.المفردةالخيوطبنالاحتباكشدةعلىأعني،متانتهعلىتعتمدما

عشرةخمسعلى،الأحوالمنكئيرفي،الممتازةالسجادةتشتملفبينا

فيعقدةثلاثمئةعلىأو،مثلاالواحدالانشفيعقدةبعضرينعقدة

المتاحففيالمحفوظةالشهيرةالسجاداتبعضفأن،المربعالانش

فأنهناومن.نفسهالمسئوىهذامنحتى2أربمستو!تمتازالغَرْبية

والمحفوظةعشرالسادسالقرنالىترقىالتي1Chelseaتشيلسي9سجادة

وعشريناحدىعلىتشتمللندنفي"وألبرتفيكتوريامتحفدافي

القنص"سجادة"انبل.الواحدالانشفيعقدةوعشرينباثنتينعقدة

بسبععقدةوعثسرينتسعأتنتظم،فيينافيوالمحفوظة،شهرةالاعظم

وثمانينوثلاثسبعمئةعلىيعني،الواحدالأنشفيعقدةوعشرين

صُنِعيالباهرةالسجاداتهذهومعظم!المربعالانشفيعقدة

الصموية.الدولةعهد
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أشكالمنالأولالمقامفييتألفالفارصيالسجادمعظمتصميمصكان

بعضولكن.المسجدومصباحالمحرابمنأوورياحينيةهندسية

قبلذكرناهاالتي"القنصسجادة)-!روعةالاكزالسجادات

،بشرتةوبوجوهحيواناتبرسومأيضأمزدانة-مثلاَاسطربضعة

صانعوبهاالتيُأولِعَالأخرىالاشياءمنوبكثروسُحُبباشجارأو

هذاأكانسواء-المزخرِففن-أن!والحق.الفارسيةالمنظت

هو-والرسومبالصورالكتبتزينفيمتخصصأأومنمنمأالمزخرف

السجاداتهذهأمثالأنبيد.السجاتصاميمعلىسَلطانهفرضالذي

الخالص.الاسلاميبالمعنىالدينيالعمودعلىخروجأتُعْتبرأنيجب

تركسنانفيالظنأغلبفيصُنعقدمنهاكثيرأانوالواغ

لا-بسجادهاكلهااشتهرتوقد-(ازالقوق)والقبقوالالاضول

.فارسفي

ولقد.هذاالناسيوم-ىفارسفييُصْنعَيزاللاالسجادإن

معتدكمتعددةحديثةتصاميما)رانعةالنقليديةالتصاميمالىأضيفت

المسؤولةهيالغَرْبيةوالموثرات.الذوقفيمحزنفسادعلىالاسف

طولفيالحالهيكا،الفسادهذاعنآخرشىءأيمنأكز

الوطنية،المفاهيمعلغريبةفنيةمفاهيمحلتكلماوعرضهالاسلاميالعالمِ

الاسلاميةالشعوبتقاليدفيالتجذريكونماأعمق!ع،55،المجذرة

بل،فحسبالسجادصنععلىينطبقلاوهذا.والثقافيةالروحية

ايضأ.الأخرىال!نونعلى

نسبيأعهدحديثالىmodernismوالعصرانيةالغربأثريرقىوانما

مراكشالىومصرباكستانمن،المسلمونوالفنانون.الاسلامفي

.!غَرْبي"اسلوبفيالزبتيةلوحاتهماليوميرسمون،(المغرب)

،عارياتنسوةوتماثيل،نصفيةتماثبلاليومينتجونالمسلمونوالنحاتون
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فيالغَرْبيالمزاجتشرئواحسنةبمواهبمنهموالمتمتعون.اليهاوما

فأن،ذلكومع.الممتازةالأعمالبعضوأبدعوا،ويسرسهولة

خيرأبدعهاالتيبالآئارقورنتمااذاالشأنقليلةالأعمالهذه

فنانيمن2نتولاانعليناانفيريبمنوليس.يئالغربزملاخهم

أسلافهم.أبدعهاالتيالفنيةالأنماطباجترارالأبدالىيقنعواانالاسلام

برهانغيرليسوالأصيلةالجديدةالتعبيربأشكالالأخذالىونزوعهم

المجالهذافيمحتومالغربيةالشرقيةالفكرات"وتبادل،حيويتهمعلى

وموصمُ،الأولالاثرلحظةُهيهذهولكن.أخرمجالأي!مثْلَهُ

واضح،هوكا،والتكامل.المشروطوالقبول،والتبْذ،التَجربة

العملية-وهذه،عديدةسنواتانقضاءبعدإلاتامأيصبحأنممكنلا

الفكراتوبشالجديدةوالتِقنياتالمفاهيمبينالتوفيقعمقية

وهذا.الأمدطويلةعمليةتكونأنبد!لا-الموروثةوالبراعات

المشكلةيمثلانه.طبعأ،الفنعلىمقصورأيكونلنالانصهار

نشاطاتهجميعفيالحديثالهربوالعالمتواجهالتىالرئيسية

تقزيبأ.

رةتخمالتاءَقِرا

Arnold)."الاسلامتراث":(تحربر).و.ت،2رنو!ر 5 T. .! (ed

Islamر!لمهLega(3191عام،)اكسفورد.

Landau,ولom"الر،يالزخرفةفن":روم،لاندو.2

4 rabesque!(5591،نرانيكوسان)،!م.

,Rivoira."الاسلاميةالمارفن!:.ت.ج،اريفوبر.3 .G T

itectureيمem .(8191،داكفور)يلاcrosلم4
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جَذوَل!رُوفىلوجيى

للفنون

والخت.الزثةالرسمفقدان،الشميهيالفنئدان،الاعةاْلحصالص

.(رابيسك2)العرريالزخرفةفن:الائدالمبل!

يية،تزاضلأغرالخطاعطناع،الفرسنملموس،الفبة،ائمذنة:النموذجبةالعناسر

خرفية.الزصاتالمد)

القثى،والجلديةالممدنيةالاشنال،النيج،انلزت،الهإرةنن!:الرئبهالاسهاعات

.البادوالمنظت:فارس!.الافر

ijالع!لن

وابيزنطيالررسائيالممارةبننقويأنأثرأتاثر

الأجنيةالمناصرجميعولكن.والفارصي

جلية.ا!ميةسماتا!ف!تحتىطورت

المننة،الاقواس؟ل!تتلكوابرز

براجلاا!لمنثاراعلضكلأسنانالميةفاتأثر

لحبارةااصطاع،صثابكةبزضارتالمزدانة

البصلية،والقباب،المحيفةالألوانذات

الآجر،اصطاع،المنقوضالخ!جورمن

اتريين.والزخرفةزشاملفنى

النربفيلكsألر

ابراجفىالا!ء!الممارةةنمرثراتتلسى

والافواص،الاوروبةالاجراس

سكلملابنةوالثرنات،اييردورية

والاصطناع،(افي!ة)ؤالمثاراسنان

وس!ت،الحبرعلانطوطلنقثىالتز!

.والوابهات،المحمةالقصورقنحتلفة

.(فلورنةز)ايألوانانمددةالمضططة
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العمارةفن

نافعبنعقبةجامع:الارزةالامثلةومن

؟)دمثق!الامويخلجاا؟(وانالهير)

القرنإلترقىوكلها،قرطبةوجامع

وترتى(الفدس)الصضرةتجة.اثامن

فيطولونابنجامع.الابمالقرنإلى

برج.اتاصعالفرنالىويرقى،القاهرة

الكتبيةومئذنة،(اصيلية)جيرلدا

عثر.اثانيالقرنإلىويريان(مراكثى)

القرنإلىوترقى(غرناطة)الحمراه

احمدال!لطانجامع.عثراثالث

عثر.السابمالقرنإلىويرقى(استانبرل)

والزجاجافئف

خعروعةمثلفيخزفأيومايمازالمسلمونينتيا

اليرايكصناعةفيأما.الصيقان!زف

منامةايماعليهم4تتفوقفلموالآجر

الخزففطالرئي!ياسهامهميتبلو.الأم

فيمنهعغماونجاعةاال!عانذيالصقيل

ريخعأمحتوىبلنواوقد.والمنربفارس

فيونجاعة،الزجاجصاعةزمماثلا

ية.رص

النسبجصناعة

في)الرثييينا!صالحريركان

الدمقس،أبدعوالقد.!القرو!يالعالم

وارهـحم!،الموصلينر

يديةتبربرصمتزداناقمثتهموكانت

ذاترياحين-ثملزخرفيةبأشكالأو

علىأجانأفهانقعوتجد.محددةأسكال

.بثرتصور

كان

rot

النربفيذلكألر

بة.أوروزةكبيربثحبيةالاسلاميالحزف

هذهجمثلالزجاجةالاَيةكلتعتوكذ!

نطاقعلالآيةهر.قلدتوتد،الثية

ايطاية.فيواء

كنانهاعلوالقيمونبةاورواسراء

المنحوجاتثراءعلسديدأاتبالايقبلون

نطاقعلايطايةفيقلدتالغالا!مية

المنوجاتتظهرساوكثيرأ.واسع

القالديفةالزينيةاالوحاتفيالاطدمية

.الأووريونالفنانونوذمها
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المعادنصناعة

لصنعالفولاذأففلوطيطلةدئقاتبت

الفشْةشمخنلفةاتالاوسلالثفراصج!مدتفيا

وكانت،وآلخاحمههب!النحاس

النقوض!.بضرونزدانالادواتهذه

الأدواتنحتلفا!لملمون

حص-.بالميناهالمطعمةالمدية

-

النربفيذلكألر

فيتتتعالاطدميةالمعديةالاشفالتزاللا

يوناحقةييركيرثعبيةالغرب

.هذا

الحلدصناعة

تجويدالىالباقةالثحوببيناكيونالمركان

نطلقنزاللاونحن.وعبنهالجلددفيقي

فيموروكو"اصمالمي!الجلدعل

ادوا!ماليرمتصنعالعربيةالبدانمعظم

الجلأدمناوالانرةالنقوضنيالجلدش

،اتالففطرو،الفدمكاند)المطرز

.(ثيااثو

الز!الرسم

الزبنيالرسمفنالملمونمارسمانادرأ

بعضثمةكانائهالتث!،برغم

الزتيالرسمضاعوقد.الاصثاءات

،حبنالمنظتفيايدورري

يةالفأرأنمماتبلنتوتد.فارس

القرنخلالالتيموريينع!دفياوبها

فيشا.مماسبظلوق،عثرانلاص

عثر.الادسالقرن

نذ،رربةأوفىالكتبتجيدعاعةنأثرت

الاسلاميةاتبليدبصناعة،صبكرصد

بأدو.اتالمصنوعةبزضار!اتتمينالق

.الافرةبنقوشهاوخاعة

الاالاسلاميالزيق3بالر4!الغرالفنيتأثرا

من)الا!مهةالمبرضوعاتولكئ.قليلا

ضيهذات(كانتولخوطوأزيا.أنماط

عنذالأوررينالرسامينتوات

رامبرانت.صدصنىالهضةع!داوالل

جمععلجمرعونالنريونالهواةوكان

الفارية.المنظت
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السحلا

المالمني،ظهرطاول،الوبريالباد!ر

وفىالاصلاميةاصبانيةفي،الاسلامي

وفي،عثرالحاديالقرنفيالاناضول

ماوأنفه.ثراثئالترنلينارس

دروةالننملمابلغصث،فارسنيمغ

الرهمو!لىمثر.دس1uالقرنفيك!اله

لصويرية،دسوم15صبادالمةانمن

السبادمنامب!ةامئرةدصميمفان

ودباحبهة.هندسبةاككالسبنالف

الرئهيينالبادمنامةمركزيانحع

الصناعةهلى.نانولريةنارسسا

وفيصة،اعرىاصلاميةبلداننيعمروفة

الصرف؟والبادبنشعحبتالمنربفي

بخبطةالببطةوانصامبمامنبف

ة.واسح

الفربن!!ي6لر

الاالرتيالوبريالبادادروبةسرتلم

ولقد.فرالرابعالترناواخرفى

،فمرةفصمدةطوال،هناكيمتبرظل

وبرفم.اترتاررواتمناداةعبرد

البادبقلدانحاولالنربان

Tمنيومأيمافييونقلمفانهس-لا

فياوالجودةفيمواءمضامالهالىالايام

.اللوناو،التمميم

32-ولمربالاسلام
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1 6 ، ، 1 5 0 ، 1 4 0 ، 1 '1 r،

33؟،3؟3

TAY،277ابن،البيطار

165(القديى)اتوم،بيكليط

951،164بيليزاريوس

203،1كتاب"والملوكالرسلناريخ"
Tit

-56

ا2؟،1،1ابنيوسف،تاثمن

165

141بنيوسفابن،تاشفين

ا7؟تافيلالت

،29،12هوتفيلدوتانكرد

(.عقيدة،التثليث

(،الاسلامفىالدينيالفكرتجديد"

37؟(كتاب)

92،03،(2تدمر

42التدمريون

8؟2(!لتاب)"الاسلامتراث))

%01لقديىi،ليانترتو

8(3تر!لستان

346الصينيةتركستان

ا،.101،701،801،11تر!لية

491،502،317،326،353

3،803(228،2التروبادور

ا8؟الثانىتشارلز

جون،تثرشل

592،803تثوص

603اللورد،فيلدتششتر

ت272روبرت،التششتري

286 ، TAT

7،3سجادة،تش!يلسي

018محلالم،التفتيثى

5؟2(كتاب)"الانسانيةتكوين"

266أبو،تمام

(خانجنكيز:انظر)تموجين

023(كتاب)"التهافتتهافت"

225(كتاب)"الفلاسفةتهافت"

67،173،183تور

5؟3توسكان!ية

T.
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،21؟ديندريمو،لوزتو

يىلقدا،توما

1،3(؟بنمحمد،تومرت

،؟651،62

48،3نىتو ، 1 0 6 c U

2-1،581؟1،3؟.،361

)6166-1،681،961،5

(حزب)"القاةتونى"

،016التونيون

توينبى

تيتيان

،65؟(كتاب)"التي!ر"

تيمورلنك

التيموريون

ث

بنزيد،ثابت

الفرنسيةالثورة

حملة،ئرموباي!

،503لجاح!ا

طولونابنجامع

،،T%"9861جالينوس

265،

داركجان

،66،288،292الجاهلية

يسق،جايمى

،031خليلجبران،جبوان

13،

023

3؟2

16،

،02

03)

016

161

503

317

285

3)3

352

692

?T

313

26،

285

166

M

69

314

6-

62ئيلجبرا،رجبو

3،63؟،51يلجبر

512،632يةلجبرا

591بنمماذ،جبل

71iيقةحد،نيةلجثماا

73(العيدالح!اله)جَدت

62ادورد،جرجي

TITجرولر ، M

701،1الجزائر ) 3 ، 1 36 ، T11،

1،056!أ5 ، loا06،ااصهـه-

162،167،168

158االمادرعبد،الجزائري

571،168يونلجزائرا ، 1 oA

152(اسبانيةفى)الجزيرة

51،168؟مؤتمر،يرةالجز

77البرمكيجحفر

1(الحربى)جندب

to،31،41لجنا

".الجنة

01،031ء،01(،99خانجنكيز

1،166؟1،5؟13جنو

؟32الجتَيد

18Tجنيف

213،؟89دون،جوان

082جور

017،171ليانجو

127جو.هانا

1الر،ضجوهر 1 0 ، 9 o

192جايسى،يىجو

،5،(0جهنم

i.،،66،87ئهر،جيحون

،1،661،917(4برج،جرالدا

36-

http://www.al-maktabeh.com



018،185،325،351'1'1، Y

711يىلقدا،موج!

82ماهرا،ةلجيزا

TTAتوجييو

TTTازيليراف!حا

،59،111،021اللهبأمرالحا-لم

133ا ' IV

62؟(كتاب)"الحاوي)

55،(22،25،03،3الحبنة

68،79،111الحجاز

Tiالحفرموتيون

،27،07،187النبويالحديث

،891،102،802،ا-؟2991

902

37حران

(11الاهليةا،م!كيةالحرب

702دار،الحرب

167سنواتالسبعحرب

801،168الاولىالمالميةالحرب

N11،161الثانيةالعالميةالحوب

167الهنديةالفرنسيةالحرب

113الاسبانيةالوراثةحرب

،173الثقنىالرحمئعبدبنالحر

183

tit،603الحريري

nTT4M4Wابن،حزم

91،168(،81(مو،ي،الحن

8(بنطاهر،الحين

طه،حين

7-

،01(28،3014نشولحشاا

T11،11؟

66ممركة،المقابحصن

166الدولة،الحفصية

915الحفصيون

603)كناب((الريفياليدحكاية"

175ا،ولالحكَم

18!أ،*االثانىالحكم

213،لمهدار،الحكمة

،031،31توفيق،الحكيم

5،131؟1حلب

ITTالحلاج

55السمديةحيمة

692(كتاب)"الحماصة).

266الحمراء ، 185 ، 018 ، 1V1،

103.، "36 ، 326 ، 931 ، 2 A

592الراويةحماد

22،03جنر

22الحميديون

%.C،291-؟91ابن،حنبل

691،891،902المدهب،الحنبلي

%!r،691هبالملى،لحنفىا

،الحنفاءا

311المعة،حنة

،291،391،902بوا،حنيفة

M

2،52؟ةلجرا

،922(!لتاب)"يقظانبنحيلا

3،2

،271،272286بنجابر،حيان

503،313()كفاب"الحيوان"

-3
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خ

،؟ء6626بنا،تمةخا

بنيحيى،البرمكيخالد

(الرسولزوجة)خديجة

35،55

،73،76خراسان

37مسلمابو،الخراساني

،57،95بنعمر،الخطاب

63،76،86،181،9

133،

،266ء26ابن،الخطيب

خفرع

ابن،خفيف

)!كعاب("الاممضدالخلاصة)،

)!لتاب("الاهوتيةالخلامة"

(،561'ا؟5ابن،خلدون

503،

،03،ابن،خلكان

ممر!دة،الخندق

63،73،47الخوارج

،152،252الخوارزمي

ارزميونلخوا

فوخو

،؟301،25عمر،لخياما

285

vv

32،

،56

،76

-61

892

285

28

Try

218

18v

03،

Tit

rif

56

،82

YAT

912

28

CAT

1،168ا-0552البيضاءالدار

،52؟،122ليوناردو،فنشىدا

276،286

2،192(0321،236،4دانتي

-ها

111نماركالدا

601بنوالدا

011ننيوالدا

277نطاالاوداد i

ا؟6سانفر،يةوالدا

89ةشجر،لدرا

28وزلدرا

061بحز،رستولدا

061،161بحز،يدلجدارستولدا

67-41دمشق ، 60 tr4AIC،

68،07،27،)7،78،87،

68،521،921،131،171،

،81،732،،71،571(،71؟

.VA،23،373،932(،23؟،

153،253

ITTنموكلدا

V%نجو،وند i

92هيكل،ناياد

157ستيفيئ،رتويكاد

،2؟؟،322،382يكارتد

Tor،2؟7

662،603(كتاب)نويكاميرد

523جبر،نمو!لويلد

TT(يلفتد

162،277يىيدسقوريود

؟9سقليتيانويود

اهل،مةللىا

يستيوندبسولراا

116

292
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،262،562،؟16ازيلرا

272،582،286

575،6-9لخلفاءا،نوشدلراا

36فةلخلاا،يةثدiلرا

513ييلفاار

02،32بلاد،ينفدلراا

01ورداد،يالار

TOTنتاامبرر ، 3 1 o

21؟يادو،بنالرا

،151،251،551،681باهـلرا

02 A

253(كتاب)"الخيامرباعيات"

TAT

268،313ابيبنعمر،ربيمة

101راس،الصالحالرجاء

256الثانىرجار

703(كتاب)"جيليفررحلات"

،266"الطاعونفيرسالة)

285

261(كتاب)"الحينفىرسالةلا

محمد(انظر)الرسول

1WAابن،رشد ، ill ، ،M

،23-212،282،0232!1!أ

2،265،285؟(24؟3 ، TAI

،78-81،!لاهارون،الرشيد

،021،312،268،هه،(8

103

،8،94،002(شهر،رمضان

Tiv

13؟،251الر.ها

312مدرسة،الرها

،262)كاب(لا!لروزوروبن!ون!

9-

243،703

29،39الاولروجر

13؟،111،921،"11الثانىروجر

26ودسر

،2.65،255،1134Aسياولرا
VVE

603رو!يرت

821وملرا

ة2،03؟،61،12ومانلرا

381،571،951،782،TTY

11؟رومانيا

،32،92يةلامبراطور،نيةومالرا

03،67،.1 33 ، 1 1 0 ، A،

81،266؟،61؟

الامبراطورية،المقدسةالرومانية

126،912

82،،23،24492،03رومة

(803،32،؟213،28

12جمهورية،رومة

82روعولوس

5،233؟الدينجلال،الرومى

،1114127الاسدتلبريكاردوس

166،؟13

325رين

اارز

شعتيةدالزرا

شتيونادلزرا

لىقالزرا

يابزر

36-

127

25

68،9101

253

176
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لزكاةا

زنجبار

نكيز

بيازنو

بنا،زهر

(سفينو)ةهرلزا

بنطارق،زياد

جبل،نيتولزا

ينونز

الثانيسابور

جورج،نسارطو

،9،05

2)

.265،

16،

67،87،1

172،

2،7)5

سام

لةلدوا،لسامانيةا

لامرةا

ء01سامر

مسجد،داءصامر

لاميونا

لبلادا،يبةلساا

سبا

المملكة،لمبئيةا

12نلبثيوا

،1،661،071!أ5سبتة

(كتاب)"نلسبموا"

سبينوزا

ل2،تزيوستر

يرجون

نيةاصد

،56

roc

،03

85؟

9(؟

17،

IAT

117

05؟

03

7؟،

YVI

17

8)

117

؟8

5؟3

1)7

28

،93

256

VYI

YTA

921

28

vv

(سامراء:أنظر)راىمنص"

(175،917،18قطةص

26سةفوص

61(الملكعبدالصلطان،المدي

ا6tالاسرة،الحدية

167لةلدوا،يةالمد ، 1 4 v

!(1،7(6نيولعدا

فى(لصوا)بوا!سعيد

(لحباسابوا:انظر)لسفاحا

26ابو،سفيان

،626-هابىبنمحاوية،سفيان

(18،؟76،17

66ابيبنيزيد،سفيان

217سقراعد

(011018الدولة!السكونية

08سكندينافيا

41k"TTعايكال،سكوت ، T

،101،601-(20السلاجقة

1،331،6؟(،121 ، 2"tot3؟

178تالشلا

ا؟211،1سلجوق

01(ةصالا،تيةلسلجوا

،01(يةراطوالامبر،قيةلسلجوا

501،1 2 1 ، 11f،21؟

(لبتراءاأنظر)سلع

601،113اللطان،الاولسليم

،601(القانونى)الاولسليمان

701،113

اللهعبدبنمحمدبنسيمان

8(1(المرا!لشى)

16ىالثانسليمان y

12الحكيمسليمان

37-
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(66،33سمرقند

67الجوسيسنباذ

067الئد

،701،((،37النبويةاللة

291،991'، 791، 591 ، Y11،

602،254

،7،65،،6(،((اهل،السنة

001،))2

،011،111مذهب،النة

166

79،111،502الودان

y1`1،7؟االضرييالسودان

333

،25،27،،02،2سورية

92،03،06-62،68،96،

76،86،87،19،29،65،

79،01"-96،601،011-

خ125،126ا-.112،18،12

،؟128،912،131،17

177،91)،،502233،265،

،09،203،903،318؟

6؟3،3(335،337،3

لمه،،71،73الوريون

ivi

7(1الوس

031سوفوكليى

921(كتاب)"المدنيةالسياسة)ة

1،167(6دون،سيباستيان

901القديى،سيبريان

66نهر،سيحون

803(كتاب)"اليد"

؟ooسيلان

TTTسيللينى،بينفينوتو

022-،215،216ابن،سينا

3؟2،6؟2،2؟2،؟6؟-؟6؟

سيناء17

173،183مارتلشارل

97،1شارلمان 65 ، 1 2 0 ، AA،

؟175،18

66الثاثى

631،602فميالا

902المذهب،فصالثا

2؟بادية،الثام

!أ23(!لتاب)الاهنامة

،8،67؟،%ىالادنالثرق

11،،،116013،1361)7،،

228،،253926،275278،،

1؟028،3

،(1،28؟؟،(2الاوس!الرق

33)

184باب،الثئزري

313)كتاب("والثمراءالمر"

82ثلمانصر

؟االثاثشلمناصر

61محمد،شنيق

1501(الجبلشيخ"

028شراز

72-75،؟6،65،68،الثبحة

82،،86"\

61ء،011هبالملى،ل!ثيمىا

9113؟19شيكسبر

TV!
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61،53،86الصابئة

301،113بنالحسن،الصباح

7!االصحابة

1'.،87،!7مسجد،الصخرة f؟

133،322،323،326،351

(9الصفا

TAI،(216،02اخوان،الصفا

Atليتبنيحقوب،الصمار

8؟الدولة،الصفارية

73(لةلدوا،يةلصفوا

،39،111،!؟؟77صقلية

،31،951،،1،331؟!،231

،18،112،562،263،713؟

183،338

،66-!!،35الايوبىالدينصلاح

،71،13؟،01،111،126(

(128،13الاطفالصليبية

12!أبالشهصليبية

133البيزنطيةالصليبية

،131،115الحروب،الصليبية

123،131،166،926

،111الاخيرةالحملة،الصليبية

165

خ111الاولىالحملة،الصليبية

185 ، 165 ، 133 ، 123 ، err

،111الثالثةالحملة،الصليبية

126،127،13،

،111الثانيةالحملة،المليبية

؟125،126،13

135الثامنةالحملة،الصليبية

-72

الخامسةالحملة،الصليبية

الرابمة7الحملة،الصليبية

السادسة!الحملة،الصليبية

الابمةاالحملة،الحليبية

اللورينصليبيو

ا،8!،7!الصليبيون

ا-401،501:111،157

132-(،71؟،121-125

،96؟

فناليونالبروالصليبيون

النورمانالصليبيون

(كتاب)((الصناعة"

(كتاب)"الكي!مياءصناعة"

يمقوب،وعص

صنهاجة

صور

الصبن

الصينيون

9)،67،97،)

255،.VA،

16333 4 V،

8؟

35

3)

12

Ta

13

35

،؟

13

97

؟2

؟2

؟7

vi

26

35

34

67،113جبلمضيق،طارق

7؟،151

31،55،6ابو،طالب

57-95،(3ابىبنعلى،طالب

9؟،86،؟62-65،73،7

12

-2
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8(لةولدا،الطاهربة

Tا؟،T-3الطبري

78طخارستان

621،131ابلىطر

?11،11i.،62الفربطرابلى

6؟31،3(

172الفارطرت

82حلروادة

171طريف

171طريفة

،Sri'201صفرلبك fly

،1،661،917(؟ابن،طفيل

243,، vv

،'18(طليطلة 177-917، 1Y1،
52؟،227،228،933

،ا8!أ،ا5!أ،ا!اا-.38طنجة

I'،ا؟ه ll،16167،ء

352شاهطهماسب

178ملوك،الطوائف

912الطورانيرن

16جبال،روسطه

طوس

،228(!لناب)"الحمامةطوق"

3؟2

،fvTسجد-ابن،طولون

351

11.،9ا09cبناحمد،طولون

011الدولة،الطولونية

9،59،،16،؟8نيونلوالعو

ى!(الرسولزوجة)عائثة

3-

79(بييوالا)لمادلا

37ل2،لمباسا

،27،76،76،97ابو،لمبالىا

82،At،لمه

1(76،0بنو،لحباسا

؟727،77،97-6نسيولحباا

Al،90،011،561؟،8؟،

؟503،؟71،102،81(،731

3؟23،2؟

،7،83(لخلفاءا،نسيولمباا

88،98،501

001ةصالا،سيةلمباا

هـا،78يةالامبراطور،ليةلعباا

؟،.،48

،88،131فِةلخلاا،سيةلمباا

)92

28لةولدا،سيةلمباا

19لةلسلاا،لحباسيةا

351مولاي،لحفي!اعبد

81(ولا،حمئلراعبد

،011،176الثالثالرحمنعبد

18،

،الس،اVoالثانىالرحمنعبد

18)

،IV(،83الداخلالرحمنعبد

175

المراك!ثى()السلطان،المزيزعبد

1)9،'15،168

7؟،07بنعمر،العزيزعبد

AV

67(المنصورعم)اللهعبد

-37
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13(الرسولوالد)اللهعبد

8(بنادريى،اللهعبد

66بنسليمان،الملكعبد

،AA،66بنهشام،المل!كعبد

17)

،66،67بنالوليد،الملكعبد

07،7!،87،171

66بنيزيد،الملكعبد

!((الاولالفاطصي)الاماماللهعبيد

83،؟.نانيولمبرا

71القبائل،يةالعبر

101،601الاولعثمان

،ااء.60الامبراطورية،المثمانية

131،)11،131،502

11،933(الخلافة،العثمانية

ط101،601َالاتراك،المثمانيون

g ، 157 ، 1 13 ، 1 . V167ه ، l،

237

VIA(كناب)"المدوى"

066-62الحراق I'A 4 yr 4 ?% c

،61،502؟،51،601؟،79

132،،278892،323،336،

343،346

7،،73العراقيون

،91،13،41،16-االمرب

18،21،25،3)،93،.)،

)9،05،9541.462،-66

،88،؟08،82،8،*،07

،41،162ا-.1،37اءا16

،ا*،165،017،176،؟16

917،183،185،191،122،

،صهـ2،24524؟132،237،1

-27)

؟96،278،927؟255،،253

286،،28828!،292،392،

،266892،003،103،،59؟

603،0،31316،323،325،

333،337،)YE

،1،02-518دبلا،لمربا

22-42،33،53،28،36،

9563-،96،86،29،o%،

؟201،711،09

03بلادجنوب،الحرب ، TA،

AA

جزيرةشبه،الحرب

،IAA،7،28،95؟،25

928،392

96،37الجنوبعرب

96الثمالعرب

rr?_ابن،عربى rrr? rr' u'

26،

،1،311،346؟العالم،الحربى

9،3

،؟11،8الامبراطورية،الحربية

86،017،5 o ، '{ 'T V

الحضارة،المربية

،35،36الجزبرةشبه،الغربية

56،091،317 ، t11

11اللغة،الموبية

،9عرفات

155ابن،عرفة

بةولصرا

61،83لمزىا

59،69،011لفاطسايزلمزا
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،215بنوامل،عطاء

،36،57بنعثمان،عفان

62،63،86،

،V1%حصنممركة،المقاب

(-لتاب)"والممقولالحقل"

2714عكا

عكافلى

لمراكشية(ا)ةصلاا،يةلعلوا

85نيولملوا

بنمحمد،العباسبنعلى

6؟بنالحسن،على

65،،،6بنالحسين،على

86،

محمدبنرضوان،على

(السفاحابو)بنمحمد،على

(الساعات)صانعبنمحمدعلى،

الصقيع"عمالقة"

؟18،2(الميئبضم)عمان

الثامنهنري

تابوت،المهد

(كتاب)"الجديدالعهد"

(كتاب)"القديمأمهدا"

بنا،امالمو

جالوتءص

فاسكو،غاما

نانطوا،نغالا

لمالما،بيلفرا

927،

1.1،

923

95،

692

185

218

131

18

7؟ا

،63

73

،75

75،

273

73

273

13

،76

601

38

228

TVA

287

M

257

703

346

-375

لجضارةا،لغربيةا

80'311،1غرناطة ، 1 97 ، 1V1

3(،،913،623،؟851،66

51

؟االبابا،السابعغريفوريوس

53التاسعغريفوريوس

22-27؟(،512،162الغزالط

(؟،2؟؟،؟32،04-023؟

201،12عشيرة،الغز!

92غزة

الفساسنة

غسان

(الباربا!:أنظر)غواداليت

.9غوته

32روبروت،غيسغار

32وجرر،غيسفار

7(فايرجيه

022؟-62،81ءا،512لفارابىا

622،922،1،2،؟2،52؟؟

22،92،16-ه71،2حمقفار

8،86،29(،7،78؟،26

9!،2016-01،311،711

121،.raw، ivv' ir،.؟؟

282،27!،082،713،323

!أ3،33؟33،2ء33!أ،3؟6

35-3،053"3!ه64

اميننبيه،فارس

.6الخليج،الفارسي
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،52،03يةراطومبرلاا،سيةلفارا

06

،51،561-5،1،1513سفا

111،681،323،133

(5البيضاءفاس

غاما(:أثظر)غامادافاسكو

،؟9،(6(الرسولبنت)فاطمة

011

الفاطميون

،ا(؟،؟أا،201،01،1111

915،165،918،331

66،؟9الامبراطورية،الفاطميه

79فةالخلا،الفاطمية

69،011الدولة،الفاطمية

69،*لسلالةا،الفاطمية

82سيستوفا

55حرب،لفجارا

21ء،32،311لفراتا

09لفراعنةا

713ناراغوفى

VIAموولاجر،وستوراكافر

161يىندما،نىافر

3،3سىولفردا

671،1.85ندينافرد ، 1A

TIT4.)لفرزا M v

،22،32،92،03،06سلفرا

8.، ، 76 ، 7) ، 73 ، 71 ، V،

2 3 3 ، 2 1 3 ، 1 3 3 ، 1 1 7 ، AA،

343-6؟(،3(043،1

بلاد،سلفرا

8،1قصر،سايفر

32نىلفرغاا 8 " ، ro

6-

26لنرماءا

،21،،011،611،021نجلفرا

781،613

،92،379،601،701فرنسة

،31؟،ا؟-11،30217؟،011

9)15-51،5712-61،561-

3.،81؟،681 1 9 ، 3 0 7 ، VA،

rya

i(2الوسطىفرنسة

601الاولمرنسش

167الثورة،الفرنسية

،1(67،271،7الفرن!ون

،1،157ها-ه15،53ا-ا؟9

581،016،161،168،278

الفرئج(:راجع)الفرئك

،111،126بربروشامريدربك

13،

ITOالثانيفريدريك ، 912 ، % T

126،276فنهوهنشتاوفريدريك

T،19،59الفسطاهـ EA

218(-لتاب)"الحيمَفصوص"

ا7؟ةالا،الفلالية

167الدولة،الفلالية

ivyالفلاندر

،17،02،68،79فلسطبن

201،211،171،181-.21،

221،271،331،174

،282،183،913فلورنسا

532،932،053

292جامع،الفنا

،'IVY'1الفندال 1 6، ، 1 95 ، 1 Y

،03((كتاب)"الفهرست"

37-
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ل2،فوغور

ليرفو

،08نهر،لفاالفو

وناردليو،تشىنافيبو

لداميتزجر

لاسف!د

مرير

ناويخر

قحف،لبرتوايارفيكتو

62عام،لفيلا

ليلون

اغسطوسفيليب

الثالث!يليب

،13!أ،111الثانىفيليب

لويىفيليب

(الزهوةانظر)فينوس

،7؟3سجادة،القنص

6.141314فيينا

فينيقية

،02الفينيقيون

31)

931

903

315

3)3

325

rty

،55

236

IYl

W

08I

168

8؟3

7،3

02

915

؟27"الثجرةقاعة!

ا"جبل،نات

602المانلةحقوققانون

،263(ب)(الطبفىاثمانون"

285

،59،89،001،101القاهرة

،2هه،011،111،268،926

323،351،؟031،317،32

99،111تلعة،اثماهرة

*-

111كنية،المقدسالقبر

62،1قبرس 6 0 ، 1 TY

(قازا!عو:أنظر)بلاد،القبق

،TIT..ابن،قتيبة 30 6 ، T

42قحطان

236يةالقدر ، 2 1 o

بيت(،المتدس:انظر)القدس

1،621،912؟5مملكة،القدس

،6،33؟،11الكريمنالقر2

،6(ء3،4(،؟(،35،36

76!،71،.51،60،7-؟0

86،6)،187،091،-291

،1.؟-591،167-916،302

902،،212221،231،232،

،266-38،247،092،392؟

892،203،313

28ا!مرامطة

34،95اثمرشيون

(92،62،138،16قرطاجة

151القرطاجيون

6قرطبة IVV 4 175 4 WE 4 IVY

،03؟،،228؟917-181،18

317،318،331

175422324جامع،قرطبة 4 V،

325،351

178جاممة،قرطبة

0113جزبرةئبه،اثعرم

167الدولة،القرمانلية

115الوسطىاالعرون

223مسجد،القرويين

57495،(3قريش

601بحر،قزوين

-3
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(راطومبرلاا)قسطنطنين

البيزنطي-)السابعقسطنطين

،03،65اثمسطنطينية

101،،601113،117،

،؟128131،13،،124

211،،213255،265،

قمثننالة

اشبيلية(فى)القصر

عمرةقمر

اثمطبانيون

99ال!لطان،قطؤ

؟17،!13القو!

القوهـألفربيون

6،3قازالتو

،59،911كنيسة،القيامة

نوالقيرا

امرش،لتشا

قيصر

164،322

592

ةاص،كابيه

هيوغ،بيهكا

ابرانفازيةكلالرين

فودوكارا

الملوك،لنجيونامارو

اظميةام

رنيا!لاليفو

بى(يوالا)الملك،امامل

سقفا،ريبو!لانتر

011

03

)274

66،

A11.

183،

TIV.

323

253

018

3؟3

21

1،rا

،183

3)8،

012،

133

،351

،TIT

92

،165

؟18

1)8

2)8

65

W

912

165

8-

111لملكا،تنوكا

2،276(7كبلر

الاقرباذين(كتاب"

الحيل"كتاب"

256"رجاركتاب))

خلدونلابن"المبركتاب"

الفلاحةكتاب

86أهل،الكتاب

المقدسا!اب

،1،166؟(مئذنة،امتبية

-كربلاء

هولتثيرتثىلرايست

كرمان

25جيرارد،الكرمونى 1 ، E10،

يلومولَر

يطش(اقر:انظر)يتكر

مارا)سوسين!دوكزمينيز

15،16،25،35امصبة

،3،)9،52،7،2،

نوممرا

لةولدا،ملبيةا

لكبيونا

)كتاب("ألطبفيامليات)/

كلوديوس

122انفدْكليرمون

كليوباترة

الفارسى()الدينكمال

-*

try

286

261

275

TAI

03،

؟31

927

173

16

32،

351

65

325

68

27،

VAT

IIV

(نيالد

01 A

،93،

592،

223

lay

29

29

؟56

VA I

،313

%T

؟76
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كنت

،612،172امندي

؟؟ا

الكنحانيون

سوسكنو

اماثوليكيةامنيسة

-لورتيز

V-لوبرنيكوس (Y،25؟،

رني!لو

YY'14ACAY14tفةموا

88،791،172

؟581،57سمبولوكو

نىلولَو

(كتاب)"لهيةالاياميدموا"

i؟6لنالثانرادكو

نشابلكو

العطار!لوهين

للاتا

521تيناللاا

نشوبر،تينيلا

521المملكه،تينيةللاا

رامون،لال

بناءا،نغرلا

لارسطوكناب)((اللاهوت"

216،238لايبنيتز

لبنان

ا!خميون

215

2؟2،

75؟،

28

31؟

Iiv

253،

VAT

11X

،7)،

،892

؟28،

318

023

236

؟13،

317

277

1،38

4128

؟،2

،131

؟36

117

،7؟2

502

2،25

9-

271،183-071يقلذر

3لندن 1 7 ، TV0

،("المحفو!اللوح"

V11مارتن،لوثر

1،12اللورين

؟125،13ائسابعلويس

ة79،013،135التاسعلويس

166،26!

71،167(عرالرابعلويس

التاء(لويى:)انظرالقديىلويى،

TTAليبو،ليبى

(الغربطرابلى:أنظر)ليبيا

26الشاطىء،الليقيائى

9!2مجنون،ليلى

451الجنرال،ليوتى

الموحدين(دولة)مؤسسعبد،المؤمن

)31،،41،o11

،78،81،3A(الخليفة)المامون

،61؟،2،253؟.،213،لمه

28)

257ابن،ماجد

76ثارل،مارتل

451،166مازاغان

111مالطة

491،167المامية

117القديى،ماماص

391الامام،ما!

902(المدهب،المالكي ، IA

16دا،161الامم،المتحدة

-3
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؟103،203،31المتنبى

18كلالمتو

litلمجرا

61سالمجو

61سيةالمجو

،1،61،71،22!أ،ITمحمد

62،13-37،93-34،5)،

،6؟،506-94،15،3،؟8

"6،56،96،07،2-747،

48،49،901،011،811،

،I!رو1،861(911،331،0

؟1،102ء919!أ،091،261

202،012،212،6)2،452،

632،662،892،203،603،

613،223،337،338

،81()المراكشى(اللهعبدبنمحمد

167

،lot،8(1الملك،الخامىمحمد

6،168،916ء1

باشا()علىمحمد

(11الثانىمحمود

147بلاد،المخزن

92،16المدائرظ

"الافلاكهيئةعلمالىالمدخل"

53؟(كعاب)

155مدنمسقر

931ل2،مدبش

،91،21،27(المنورة)المدينة

،07111،،56،ا؟،3صلا؟3

391،791،692

35،56،72اهل،المدينة

112(كاب)،اللهمدبنة)

،917،185ا(ا-3(1المرابطون

165،185دولة،المرابطين

253مراغة

253مرصد،مراغة

-701،136،؟81،8مراكى

،؟158،111،162،017-16

17)،917،8101،185،502،

،A2،Tit؟،3،232،02322

،TVA،65،267؟256،،25(

،326،؟85032،53؟،،927

3،؟3. 51 ، 3 ) A

،051،511لجنة،مراكش

541،155

،1،511؟(مدينة،مراض

292 ، ivi

5،1،1المراكشيون 55 ، Hof،

352

168السلاطين،المرأكشيون

176ندونالمر

512،923الرجئة

061معاهدة،المرسى

232مرسية

128مرسيليا

37مرو

7(،73الثانىمروان

،66،67بنالملكعبد،مروان

9err ، 012 ، AV ، V

3;%(لمر1
الجوهر،وممادنالدهبمروج"

،256،03(كتاب)

9338،933؟3راءالعلىح!بم

،11،166!لأ(4(بنو،ح!ين

038-
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vAV

1،166(6لةولدا،ينيةلرا

261(كتاب)(الطبفىمائل)!

YTYابن،مسرءة

،303،؟256،28الممودي

Tit

،5؟-9؟،1(،0(،11الملمون

52،52،56،95،6-66،"

68،73،29،63،001،

ا-12،23ا-ا501،113،91

،9،133؟ا-125،127،131

136،،1..801،166،167،

173،176-185،187،188،

،r،502.؟،..19،1،1623

،"01216،22؟-(21،،602

228،،221236،2)1،24)،

،253!72،025،251،25!أ

"8،268،273،275ء2-06؟

،281،283،يا927-27

ط86،287،092،792؟

316،931،032،223-326،

332-335،337،V 51 ، TVA،

352

،05-1،53(يسوع،الميح

6،932؟ا،117،118،122

النمراني،:انظو)العالم،المسيحي

المالما

النصرانية(:انظر)الم!يحية

(النصارى:أنظر)المميحيون

4Ty4rf6Vi4V.4lyممر

،86،؟8،،92،62،68،7

-ا

،11r-01،(9-09،67-؟9

،011،121-؟11،،401501

125-912،131،1))،152"

915،،174502،602،027،

278،2!.،903-131،317،

326،133،335،338،348

(7،91؟النلىمصر

(27،91المليامصر

99القديمةمصر

28،121،311المصريون

142فبانل،3مصمود

25،55عبد،المطلب

؟6عبدبناللهعبد،المطلب

102ديوان،المظالم

312(كناب)"تالمعار"

36،56بنيزيد،يةمماو

09المحتز

Tit،03؟الملاءابو،الممري

262،923الممتزلة

256(كتاب)"البلدانمعجم"

59الفاطسالمصز

06،،8(المباسي)الممتصم

592،312المعلقك

؟8الممدة،الممينية

12الممينيون

،14151،152(.،137المنرب

552 3) ، 162 ، lo 6 ، l،

،fir)،265،317،؟52

323،335،336.،.3"،

353 ، 351 ، YEA

،101!0(،99،101المفول

،13،237ا-ا111،131،92

38-
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؟926،23

343يةراطومبرالا،ليةالمفو

2!592،6لمنضلياتا

(البتراء:انظر)"الحرييةالمقاطمة"

Tit،603المقامات

؟27(الخليفة)المقتدر

،6؟،93،16بيت،المقدس

97،87،59،111،711،

،ا؟21،6،،181،0212-21

1،131،3316آ271،9

31،232،323،153؟

63امتاب،المقدس

111،521،927الارض،المقدلة

503خلدونابنمقدمة

5(2كساب"الململتاريخمقدمة"

503بناللهعبد،المقفع

931مكاس

66مكران

113المكيك

،6؟،15،16،91،25مكة

،1(،3،38،93حلا؟3،؟2

؟V.،؟9،56-56،63،6(

،69؟،،255265(25،،؟23

322،3)5

35،51المكيون

8(1مكناس

66،نلتان

172ملتة

زنوبيا(:أنظر)لأالرقملكة"

201،301،112،121ملكاه

61،167؟معركة،الثلاثةالملوك

ا،'001،101،601،1المماليك

-28

96؟

001البحريةالمماليك

001البرجيةالمماليك

،89،99،101دولة،المماليك

601،111،131

99السلاطين،المماليك

6؟ممفش

16،37،83مناة

75،276؟(!لتاب)"المناظر"

221،133ممركة،منزيدرت

،176(يمقوبيوسفابو)المنصور

W

333(ال!عدي)المنصور

،76(المباسيالخليفة)المنصور

*،82،83،88،.!

،1(؟(الموحديالخليفة)المنصور

166

،178عامر(ابىبن)محمدالمنصور

؟18

216(،رسطوكتاب)"المنطق"

'.01r1(،101منفوليا

225(!لتاب)"الضلالمنالمنقلى"

82منقرع

77،38(المباسيالخليفة)المهدي

011اللهعبيد،المهدي

09،19،(73،7،ملاالموالى

،1،1،166،917-ه(3الموحدون

185،325 ، 285 ، TVA

،165،185دولة،الموحدبن

2،442؟922،3

IVY.ت.ج،مور

IU،913اطنجيتانموريتانيا

-2
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711يينرمو

71،82،93لنبىا،سىمو

373،933ملالمو

391(كتاب)"لموطأا"

176نولدلموا

013ليدمو

903نتيسكيومو

352ننتثتوميلا

بنا،نميمو

722،232،1)2

جاممة،لىبونا

،161بونابرتنابوليون

محمد(الخليفة)الناصر

اللطان،الناعر

محمدالدينناصر

9،ادأ.،66بنعقبة،نافع

مجد2-بنعقبة،نافع

لحضارةا،لنبطيةا

لْصرخذفبو

محمد(:انظر)النبى

(كتاب)"النبى)/

،03(أبن،يملندا

،111وجنر

،52لنساطوةا

بنو،نصر

،61،52،36لنصارىا

I v I

502

917

؟11

164

32،

Vol

23

28

IV it

31)

133

TIT

266

،3،15،53،68،59؟،(1

79،011،115،117-121،

،،.؟124،126-131،13213

172،175،178،917،

211،231،؟18

176المتمربةالنصارى

125اثرقيونالنصارى

،1ا181،1الحالم،النصرانى

97 ، 211 ، 013 ، Iva325،؟

16،17،36النصرانية ، vy،

،V11،05،151-53،؟.

911،261،918،091،112،

21،227؟ ، VIA،23؟،Tilt

01المقيدة،النصرانية

917،185الدولة،يةالنصر

،0(67،1بنموسى،نصير

165،183.، V1-'YVI

،01(،301(الوزير)الملكنظام

،11،22؟

،301،121-المدرسة،النظامية

WA،؟2؟

013مادون،النتاش

71النفود

Titابن،النفيى

82النمسا

هه،؟8وراءما،النهر

27،92بينمابلاد،النهرين

،81عمر،الاوروبيةالنهضة

39،185،228،238،2))،

274،281.، VA

003،103،313ابو،نواس

16،71نوح

383-

http://www.al-maktabeh.com



،21(،39،211،611نلنورماا

331،141،-951،561،

TVA

352481Tيمبورغنور

TTYنيشه

21!انيقية

19،001،211،652لنيلا

113الاعلىالنيل

،59،79،128دلتا،النيل

027

601ثلال،النيل

03نينوى

15هاجر

2!؟لممو،فىهار

3،57،95!ابيت،هاشم

27بنالمباس،هاشم

81هجر

57،292،692الهجرة

ITTالهجويري

3T،هراة

ITT،03،11هرتل ، 1 IA،

138

138اعمدة،هرقل

،175(1،ندلسى)الاولهشام

W

،178(الاندلسى)الثانيخام

؟18

522انهملى

63.1نلزماابد!،نىالهمدا ) 4T

،8،87؟،66،67لهندا

ell ، 1 0 c r1(،52،552؟،

257،265،092،317،

(كناب)"سةلهندا"

لهندوكيةا

Jiالاهثرى

الثانيهنري

الثالثهنري

،131الثامنهنري

الاير،الملاحهنري

،131،271هنفارية

الهنضاريون

هنيبمل

يتهيدIهو

،.11ا96،5.14هولاغو

هدلندة

الهولنديون

.3eL ot-.-j

ابن،الهيثم

فيكنور،هيضو

قليطسهرر

ه!ودوثى

الهيكليون

28،

275،276،

351،

138،16)،

034

253

M

112

165

166

W

IVA

26

237

iv.

ITO

Tyl

؟32

292

VAI

31،

025

303

126

11،167؟ممر!لة،لواثرو

175نهر،امب!الوادي

81،واشنطون

01روبرت،واغنر

البزَاءة:أشر)"الحظىالوليقة"

ال!ظمى(

TA-

http://www.al-maktabeh.com



؟8؟،572لحسنا،زي،1زلوا

411ولد،س!لوا

TAT،252بوأ،فالوا

،02؟(كتاب)"الاعيانوفيات"

413

95،06بنخالد،الوليد

133الثانيوليم

164الوهابيون

211فيرجينيا،وولف

ivyيافا

(256،28الروميالحمويياقوت

(ةيهو:انظر)ياهو

(المنورةالمدينةانظر)يثرب

ا؟يسوصا

166الثانىيعقوب

Volالمصلم،يحقوب

ة22،25،03،68،49اليمئ

لآا7،111،06!

71يهوة

،3(،16،22،25،93اليهود

53،68،59،118-012،-

175--،132171،172،،،؟1

018،266

16،17،22،062اليهودية

؟211،21،.؟،93

331ئجيلi،يوحنا

117المعمدانيوحنا

013يوريبيديى

12يوسيفوس

،921(الاغريق:ايضاانظر)اليونان

38،052؟،312

-385-

http://www.al-maktabeh.com



ابوضوعاتفهرست

الممربكلمة

الرسولقبلالحرببلاد-

والاسلام6ثمزآنوالرسول-

والعباسيونوالابويونالراشدونالخلفاء-

الامويونالخلفاء+(-58الاربمةالراشدولطالخلفاء(1)

963-(Y)يلاتالدوظهور()(-(7المباسيونالخلفاء

الروفي

المثمانىالمهدنهايةالىالخلافةمن-علأ،

المنأخرةالحعمةالسلالات

الصليبيةالحروب-5

كونى،الجزائر،مركثى،المنرب-6َ

156نستو)3(561ئرلجزاا(2)361مواكثى(ا)

-386-

13

31

58

At

3-،ءلآةء

I I a

ITl
http://www.al-maktabeh.com



-
-9

01-

صى-12

ميةسلا*نيةاسبا

يمةلشرا

لفلسفةا

الملوم

وضعوعلمالجضرانجيا(r)!هَ؟2الفلك!كلمبىالرياض!اق!3)1(

-،*---!فَ

والخيمياءاميمياء)((258-الطب)3(؟25ا!رائ!

276والبستنةوالزراعةالنباتعلم)5(27لفيزؤ

الادب

الفنون

امنب)3(326المربىالزخرفةنن318cryالعمارةفن)1(

332(t)والجلدوالممادنالنسيجصناعكول333الخزت

3؟؟السجاد)7!؟3.المنمنماتألآ(337َ

الكنابمصادر

الاعلاِمفهرست

00180/لمبم387-

017

186

02 I

5؟2

هه2

315

355

935

http://www.al-maktabeh.com


	الإسلام والعرب
	كلمة المعرب
	مقدمة
	الفصل الأول بلاد العرب قبل الرسول
	قراءات مختارة
	جدول كروثولوجي لبلاد العرب قبل الاسلام
	الفصل الثاني الرسول والقرآن والإسلام
	قراءات مختارة
	جدول كرونولوجي لحياة محمد
	معجم خاص بالمصطلحات الاسلامية
	الفصل الثالث الخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون
	قراءات مختارة
	جدول كرونولوجي الخلفاء الراشدون
	الفصل الرابع من الخلافة الى نهاية العهد العثماني
	قراءات مختارة
	جدول كرونولوجي الأحداث الهامة
	الفصل الخامس الحروب الصليبية
	قراءات مختارة
	جدول كرونولوجي أحداث هامة
	الفصل السادس المغرب (مراكش-الجزائر-تونس)
	قراءات مختارة
	جدول كرونولوجي المغرب
	الفصل السابع أسبانية الإسلامية
	قراءات مختارة
	جدول كرونولوجي اسبانية الاسلامية
	الفصل الثامن الشريعة
	قراءات مختارة
	معجم خاص بالمصطلحات الشرعية الاسلامية
	الفصل التاسع الفلسفة
	قراءات مختارة
	جدول كرونولوجي الفلسفة
	الفصل العاشر العلوم
	قراءات مختارة
	جدول كرونولوجي العلوم عند العرب
	الفصل الحادي عشر الأدب
	قراءات مختارة
	جدول كرونولوجي للأدب العربي
	الفصل الثاني عشر الفنون
	قراءات مختارة
	جدول كرونولوجي للفنون
	مصادر الكتاب
	فهرست الاعلام
	فهرست الموضوعات
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا



